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Relaxační hřiště v Domově pro seniory Sokolnice
Ve středu 20. července 2016 bylo slavnostně otevřeno 
pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje 
Mgr. Marka Šlapala a náměstka hejtmana Bc. Romana 
Horáka nové sportovně – relaxační hřiště jako součást 
terapeutické zahrady, která slouží klientům místního Do-
mova pro seniory. Ve druhé etapě hodlá domov ze svých 
prostředků dobudovat ještě dětský sportovní koutek. 
Nové venkovní herní a sportovní prvky nabídnou aktivní 
vyžití nejen klientům domova, ale i ostatním seniorům, 
dětem a všem občanům Sokolnic. Realizaci sportoviště 
podpořila Nadace ČEZ příspěvkem ve výši 400.000 Kč  
v rámci projektu Oranžová hřiště.
Venkovní hřiště je osazeno zabudovanými fitness prvky, 
které jsou vhodné nejen pro seniory, ale také zejména 
pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jiným dru-
hem demence, o něž v domově pečují. Tato fitness se-
stava je rozšířena o prvky, jejichž smyslem je podpora  
a rozšíření kognitivních funkcí. „Chtěli jsme v našem 
areálu vytvořit ideální relaxační místo pro aktivní trávení 
volného času, kde se setkávají všechny věkové skupiny 
obyvatel a podpořit tímto způsobem větší sociální začle-
nění našich klientů. Zahrada, v níž areál budujeme, je 
přístupná veřejnosti a už teď ji takřka denně navštěvují 
maminky s dětmi. Právě pro ně a ostatní dětské návštěvy 
chceme zahradu rozšířit ještě o dětský sportovní koutek, 
na jehož realizaci přispěla částkou 100.000 Kč obec So-
kolnice. Nadneseně se dá řici, že naším cílem je propo-
jení třígenerační rodiny při venkovních sportovních aktivi-
tách.,“ sdělil MVDr. Petr Nováček z Domova pro seniory 
v Sokolnicích.

Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím po celé České 
republice budovat Oranžová hřiště již od svého založení 
v roce 2002. Za tuto dobu podpořila výstavbu více než 
340 hřišť v celkové hodnotě přibližně 300 milionů korun. 
„Nadchla nás myšlenka Domova v Sokolnicích, propoju-
jící venkovní aktivity dětí i starších lidí, kteří se mohou na 
jednom místě setkávat a společně trávit svůj volný čas 
na čerstvém vzduchu. Věříme, že této možnosti budou  
s radostí využívat jak klienti Domova se svými návště-
vami, tak i ostatní ze Sokolnic a okolních obcí, které areál 
rovněž vítá s otevřenou náručí,“ řekla Michaela Žemlič-
ková, ředitelka Nadace ČEZ. 

-MVDr. Petr Nováček, ředitel-

Foto zleva: Mgr. Libor Beránek, starosta obce Sokolnice, 
náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana  
Bc. Roman Horák, MVDr. Petr Nováček ředitel Domova pro 
seniory Sokolnice, p.o.



2 8–9/2016     Sokolnický zpravodaj 

Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 15. června 2016 se v kavárně restaurace U Hu-
sara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Za-
stupitelé projednali tyto body:
● Výkup pozemku Na Skalce. Obec uvažuje o opravě 
komunikace v ulici Tuřanská a Na Skalce, včetně cesty 
kolem „horní“ řady garáží (ta je v pasportu komunikací 
vedena jako „účelová komunikace“). Zde komunikace 
leží na pozemcích obce a částečně na soukromém po-
zemku p.č. 1091. Majitelé bytů v přilehlých bytovkách 
(kteří jsou vlastníky pozemku p.č. 1091) uvažují o stavbě 
plotu mezi garážemi a jejich bytovkami. Předběžně byla 
dohodnuta varianta směny části pozemku zastavěného 
komunikací a přilehlou sakrální stavbou (cca 163,2 m2), 
obec by protihodnotou věnovala majitelům stavbu drátě-
ného oplocení výšky 200 cm v délce cca 83 metrů se 
čtyřmetrovou bránou a 140 ks tůjí s tím, že jejich výsadbu 
si zajistí majitelé sami.
ZO tedy schválilo záměr směny majetku mezi obcí a ma-
jiteli pozemku p.č. 1091 takto: 
Majitelé pozemku p.č. 1091 budou stavebníky drátěného 
oplocení výšky 200 cm v délce cca 83 metrů se čtyřme-
trovou bránou, na základě smlouvy (např. o dílo) si maji-
telé pozemku p.č. 1091 objednají stavbu oplocení a brány  
u obce Sokolnice a ta ji zajistí, majitelé pozemku p.č. 
1091 obdrží od obce bezplatně 140 ks tůjí dle vlastního 
výběru v ceně max. 14 tisíc korun (cena obsahuje nákup, 
dopravu a DPH), po dokončení stavby a předání tůjí pře-
vedou majitelé pozemku p.č. 1091 část této parcely (o vý-
měře cca 163,2 m2) do majetku obce, jako úhradu ceny 
za stavbu oplocení a předané tůje, obec zajistí a uhradí 
potřebnou dokumentaci a povolení pro stavbu oplocení 
a brány, oddělovací geometrický plán, uhradí náklady 
na sepis smlouvy a kolkovou známku za vklad do katas-
tru nemovitostí,majitelé pozemku p.č. 1091 uhradí daň  
z nabytí nemovitostí, nestanoví-li (v době uzavření kupní 
smlouvy) zákon jinak.
● Bezúplatný převod pozemku ze státu na obec. Stát, 
zastoupený Státním pozemkovým fondem ČR, je vlast-
níkem pozemku parcelní č. 2094 v k.ú. Sokolnice o vý-
měře 406 m2, orná půda. Pozemek leží v ploše určené 
pro výstavbu rodinných domů, označené jako Z4 v trati 
Předky. Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů v platném znění lze požá-
dat o bezúplatný převod pozemku ze státu na obec. 
ZO po projednání tohoto bodu schválilo podání žá-
dosti na Pozemkový fond ČR, v souladu s ustanovením  
§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění, o bezúplatný převod pozemku 
p.č. 2094 v k.ú. Sokolnice ze státu na obec.
● Změna zřizovací listiny MŠ Sokolnice. Zřizovací listi-
nou předalo zastupitelstvo obce mateřské škole celý po-
zemek p.č. 142 o výměře 4.347 m2. Tento pozemek však 
sahá i mimo areál školy (zejména na dětské hřiště vedle 
restaurace U Husara) výměrou 234 m2. V současnosti je 

snaha obce, aby pozemky evidované v katastru nemovi-
tostí odpovídaly skutečnosti. Jak polohou, výměrou, tak  
i způsobem využití. 
ZO odsouhlasilo Dodatek číslo 2 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Sokolnice.
● Schválení účetní závěrky za rok 2015. Již několik 
let schvalují obce účetní závěrku sestavenou k rozvaho-
vému dni. Rozsah a další náležitosti účetní závěrky sta-
noví zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 
a prováděcí vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek. 
ZO schválilo roční účetní závěrku obce Sokolnice za rok 
2015.
● Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2015. Ná-
vrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od  
13. května 2016 do 16. června 2016. Finanční výbor dne 
8. června 2016 projednal návrh závěrečného účtu a sdě-
lil, že souhlasí s jeho schválením. Součástí závěrečného 
účtu je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2015 a finanční vztah ke zřízeným příspěv-
kovým organizacím (MŠ a ZŠ Sokolnice). 
Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok je územnímu celku uložena v ustanovení 
§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále „zákon č. 250/2000 Sb.“) a v § 42 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů.
Auditor konstatoval, že na základě provedeného pře-
zkoumávání hospodaření obce Sokolnice nezjistil žád-
nou skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že pře-
zkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkou-
mávání hospodaření.
ZO s ohledem na výše uvedené schválilo závěrečný účet 
obce Sokolnice za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 
hospodaření obce za rok 2015, které provedla společ-
nost AUDIT DANĚ spol. s r.o. ZO souhlasí s celoročním 
hospodařením obce Sokolnice za rok 2015 bez výhrad. 
ZO vzalo na vědomí informace o plnění rozpočtu pří-
jmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje  
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních ope-
racích, včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, jiným 
rozpočtům a k hospodaření dalších osob. ZO vzalo na 
vědomí provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 
2015 i záporný výsledek hospodaření ZŠ Sokolnice  
z hlavní činnosti ve výši Kč 90.871,54 a kladný výsledek 
hospodaření ZŠ Sokolnice ve výši Kč 189.180,00 v do-
plňkové činnosti. Celkový kladný hospodářský výsledek 
činí Kč 98.308,46. Taktéž vzalo na vědomí záporný výsle-
dek hospodaření MŠ Sokolnice z hlavní činnosti ve výši 
Kč 1.523,48 a kladný výsledek hospodaření MŠ Sokol-
nice ve výši Kč 1.564,00 v doplňkové činnosti. Celkový 
kladný hospodářský výsledek činí Kč 40,52.
● Žádost o změnu územního plánu. Obec obdržela 
žádost několika občanů o změnu územního plánu obce  
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Sokolnice – změnit pozemky p.č. 2030/1, 2030/2, 2029 
a 2028 v k.ú. Sokolnice (severně od ulice Borky) na sta-
vební pozemky pro výstavbu rodinného domu. Celková 
výměra 10.125 m2. 
ZO neschválilo pořízení změny číslo 2 územního plánu 
do doby, než bude dokončena změna číslo 1 územního 
plánu.
● Prodej pozemků u Balatonu. Obec na podzim roku 
2015 obdržela žádost od společnosti GoodRemont s.r.o., 
vlastníka většiny staveb u Balatonu, o odprodej sedmi 
obecních pozemků. Prodej byl schválen za vyšší cenu, 
než byl kupující ochoten uhradit. Na radu právníka navr-
huje rada obce schválit prodej jen těch pozemků, které 
jsou zastavěny stavbami. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr 
prodeje výše uvedených pozemků byl zveřejněn zákon-
ným způsobem od 10. listopadu 2015 do 30. listopadu 
2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků 
p.č. 1674/13, o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plo-
cha, p.č. 1674/14, o výměře 10 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, p.č. 1674/15, o výměře 35 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha, v k. ú. Sokolnice z majetku obce za těchto 
podmínek:
Prodávající: Obce Sokolnice. Kupující: GoodRemont 
s.r.o., IČ: 03789128, Kaprova 42/14, Staré Město,  
110 00 Praha 1. Kupní cena: 49.600 Kč. Celá kupní cena 
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 
● Prodej části pozemku p.č. 1293/1 - E.ON. E.ON Dis-
tribuce, a.s. v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o. po-
žádala o odprodej části pozemku p.č. 1293/1 o výměře 
cca 25 m2 na stavbu kioskové trafostanice, neboť tím 
bude umožněno přeložit vzdušné vedení VN od kasáren 
Předky až k Domovu pro seniory do kabelu. E.ON by vy-
hotovil projektovou dokumentaci (zde bude dohodnuto 
přesné umístění na dané parcele) a následně i geomet-
rický plán. Poté by byl prodej předložen zastupitelstvu ke 
konečnému schválení.
ZO tedy vzalo na vědomí, že záměr prodeje části po-
zemku p.č. 1293/1 byl zveřejněn zákonným způsobem 
od 17. května 2016 do 10. června 2016, a dále schvá-
lilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1293/1 o výměře  
cca 25 m2 na stavbu kioskové trafostanice za cenu 
1.000 Kč/m2. 
● Prodej pozemků. Obec obdržela dne 4. května 2016 
žádost o odprodej dvou obecních pozemků – p.č. 757, 
zahrada o výměře 20 m2 a dále části pozemku p.č. 999, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2  
(GP číslo 1236-55/2016 nově označeného jako 999/2 
o výměře 27 m2). 
Odprodej pozemků p.č. 764, 760 a 757 nabízela před ně-
kolika lety obec k odkupu majitelům sousedních zahrad. 
Z jejich strany nebyl zájem. Proto obec na své náklady 
nechala postavit nový plot na vlastnické hranici a na po-
zemcích p.č. 764, 760 a 757 byla vysazena izolační ze-
leň. Pozemek p.č. 999/2 je proluka mezi domy, kdy cca 
jednu polovinu vlastní majitel sousedního domu na par-
cele č. 754/1 a druhá je obecní. Na parcele 999/2 lze 
zřídit parkovacím místo anebo zde postavit garáž (stavba 
garáže by vyžadovala změnu územního plánu). 

ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje výše uvede-
ných pozemků byl zveřejněn zákonným způsobem od  
5. května 2016 do 25. května 2016. ZO neschválilo pro-
dej pozemku p.č.757.
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 999 o výměře cca 
21 m2 za cenu 1.000 Kč/m2.
●  Žádost o změnu územního plánu. Obec obdržela 
žádost o změnu územního plánu obce Sokolnice, a to 
pozemků p.č. 1691/12 a 1691/13 v trati Předky. Po-
zemky jsou v současně platném územním plánu vedeny 
jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Žadatelka na-
vrhuje zastavět pouze část přiléhající k ulici Šlapanická 
(cca 1.000 m2) a zbytek obou pozemků změnit na ornou 
půdu. 
ZO neschvaluje pořízení změny číslo 2 územního plánu 
do doby, než bude dokončena změna číslo 1 územního 
plánu.
● Využití areálu bývalých kasáren pod Mohylou míru. 
Obec se již několik let snaží prodat bývalý areál kasáren 
pod Mohylou míru. Nyní o koupi projevila zájem společ-
nost EUPHRASIA s.r.o., která zde plánuje vybudovat Do-
mov pro seniory. Starosta informoval, že společnost EU-
PHRASIA s.r.o., již složila jistotní jistinu a předložila kupní 
smlouvu a smlouvu o zástavě peněz. Obě smlouvy byly 
postoupeny právníkovi a kontrolnímu výboru při radě 
obce. Upozornil, že zastupitelé při tomto jednání budou 
schvalovat pouze záměr využití bývalého areálu kasáren 
pod Mohylou míru jako Domova pro seniory. ZO, které 
bude schvalovat prodej areálu, bude svoláno pravděpo-
dobně v období prázdnin, zde budou přítomni zástupci 
společnosti EUPHRASIA s.r.o., kteří budou odpovídat na 
dotazy zastupitelů. 
ZO vyjádřilo souhlas s využitím bývalého areálu kasáren 
pod Mohylou míru jako Domova pro seniory.

Ve čtvrtek 30. června 2016 se v kavárně restaurace 
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
● Prodej areálu bývalých kasáren pod Mohylou míru.
Obec Sokolnice je od 27. července 2007 vlastníkem bý-
valého areálu vojska pod Mohylou míru. Přibližně od té 
doby se jej snaží prodat. Původně obec nabízela areál za 
20 milionů, později za 14,9, nyní za 9,9 milionu, resp. za 
kupní cenu 10,4 milionu včetně provize zprostředkovateli. 
V areálu se vystřídaly desítky a desítky zájemců, bohužel 
se vážný zájemce nenašel. Podle aktuálního znaleckého 
posudku ze dne 28. června 2016 je „vyhlášková cena“ 
nemovitostí (které obec vlastní v tomto areálu) znalcem 
stanovena na 9.001.440 Kč, znalec za cenu tržní sta-
novuje částku 9 milionů korun. Nyní o odkup projevila 
zájem společnost EUPHRASIA s.r.o., které realitní kan-
celář zarezervovala areál bývalých kasáren a společnost 
již složila blokovací depozitum k této nemovitosti. Podle 
sdělení realitní kanceláře má zájemce k dispozici peníze 
na koupi v hotovosti, nebude řešit koupi úvěrem. Zámě-
rem kupujícího je poskytovat v areálu sociální služby. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje prodej: 
Prodávající: obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 
Sokolnice
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Kupující: EUPHRASIA s.r.o., IČ: 269 40 345, se sídlem 
Pavlíkova 240/67, 664 44 Ořechov, společnost zapsána 
ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46909
Kupní cena: 10.400.000 Kč (slovy: desetmilionůčtyři-
statisíc korun českých). Z této kupní ceny obdrží obec 
9.900.000 Kč a 500.000 Kč zůstane jako provize rea-
litní kanceláři, která prodej zajišťuje. 
Celá kupní cena bude před podpisem kupní smlouvy slo-
žena na jistotní účet u třetí osoby a vyplacena prodáva-
jícímu bude po zápisu vlastnického práva ve prospěch 
kupujícího, s tím, že za splnění povinnosti zaplatit kupní 
cenu se považuje moment připsání kupní ceny přímo na 
účet prodávajícího.
Prodávající uhradí daň z nabytí nemovitostí, nestano- 
ví-li (v době uzavření kupní smlouvy) zákon jinak. Prodá-
vající nebude hradit náklady na sepis smlouvy a správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí.
Zvláštní ujednání kupní smlouvy: Kupující bude mít po 
dobu 10 let povinnost vykonávat v převáděných nemo-
vitostech pouze vyhrazené činnosti (registrovaný do-
mov pro seniory, klinika pro stálou péči – oddělení pro 
chronickou a intenzivní péči zdravotnické zařízení za-
měřené na rehabilitaci, dům s pečovatelskou službou  
a komunitní dům pro seniory). Jiná činnost bude pod-
léhat předchozímu souhlasu Zastupitelstva obce So-
kolnice. Kupující bude povinen výše uvedené činnost 
provozovat nejpozději do 9 let od dne podpisu kupní  
smlouvy.
Výše uvedené povinnosti budou zajištěny smluvní po-
kutou ve výši 50 % kupní ceny a dále možností odstou-
pit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy bude 
ujednáno, že kupující předá nemovité věci bez nároku 
na jejich zhodnocení a na vrácení kupní ceny se započte 
smluvní pokuta. A dále bude zřízen zákaz zcizení všech 
převáděných nemovitostí na dobu 10 let bez souhlasu, 
a dále na stejnou dobu zákaz zatížení, vyjma zástavního 
práva zřizovaného ve prospěch banky či Ministerstva pro 
místní rozvoj zajišťující účelový úvěr kupujícího sloužící 
na rekonstrukci.
● Prodej části obecního pozemku pod NS. Pan Ho-
lub požádal o odkup části obecního pozemku, který je 
nově zastavěn budovou nákupního střediska. Jedná se 
o část pozemku p.č. 85/6 (GP číslo 1223-724/2015 
je pozemek nově označen p.č. 85/11 o výměře 7 m2)  
a dále část pozemku p.č. 85/7 (GP číslo 1223-724/2015 
je pozemek nově označen jako p.č. 85/10 o výměře  
34 m2), zapsaných na LV 1, obec a k.ú. Sokolnice, ve vlast-
nictví obce Sokolnice. Současně s prodejem pozemku je 
nutné řešit i aktualizaci prohlášení vlastníka, kterým se 
prostory v budově rozdělí na jednotlivé nebytové jednotky 
a společné části. Ze zákona je podíl na společných čás-
tech budovy a pozemku přímo úměrný velikosti vlastnictví 
jednotlivých nebytových jednotek. Postup bude takový, že 
obec nejprve odprodá panu Holubovi 41 m2 v současně 
platném podílu, poté by se všechny pozemky sloučily do 
jednoho (neboť obec i pan Holub je budou vlastnit ve 
stejném podílu) a následně se na katastr dá nové pro-

hlášení vlastníka, kterým se nově vymezí nebytové jed-
notky, společné části budovy a podíl na pozemku pod  
budovu.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje výše uvede-
ných pozemků byl zveřejněn zákonným způsobem od  
19. února 2016 do 15. března 2016 a schválilo prodej po-
dílu 77435/155405 na části pozemku p.č 85/6 (GP číslo 
1223-724/2015 je pozemek nově označen p.č. 85/11  
o výměře 7 m2) a dále prodej podílu 77435/155405 na 
části pozemku p.č. 85/7 (GP číslo 1223-724/2015 je po-
zemek nově označen jako p.č. 85/10 o výměře 34 m2), 
zapsaných na LV 1, obec a k.ú. Sokolnice, ve vlastnictví 
obce Sokolnice za těchto podmínek: 
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupující: Jaroslav Holub 
Kupní cena: 41.000 Kč
Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy. Prodávající uhradí daň z nabytí nemovi-
tostí, nestanoví-li (v době uzavření kupní smlouvy) zákon 
jinak. Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy a správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí.
● Prohlášení vlastníka nebytových jednotek – S pasáž
Dr. Novák zpracoval nové prohlášení vlastníka, kterým 
se nově vymezují nebytové jednotky a společné části  
v S pasáži. Ze zákona je podíl na společných částech bu-
dovy a pozemku přímo úměrný velikosti vlastnictví jed-
notlivých nebytových jednotek. Proto se předkládá pro-
hlášení vlastníka ke schválení zastupitelstvu, neboť díky 
změně velikosti nebytových jednotek se mění podíl obce 
na společných částech budovy i pozemku. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje „Změnu prohlá-
šení vlastníka budovy o vymezení jednotek“ v budově 
č.p. 10, která je součástí pozemku parcely číslo 84, vše 
v obci a k.ú. Sokolnice, jejímž spoluvlastníkem je Obec 
Sokolnice, tak jak je uvedeno v příslušné dokumentaci, 
za těchto podmínek: Se Změnou prohlášení vlastníka bu-
dovy o vymezení jednotek, bude souhlasit spolumajitel 
budovy p. Jaroslav Holub. Náklady spojené se změnou 
prohlášení vlastníka ponesou stejným dílem oba spolu-
majitelé (Obec Sokolnice a Jaroslav Holub) budovy a po-
zemku rovným dílem, včetně správních poplatků.

Zprávy z Rady 
(za měsíc červen, červenec, srpen)

● Pasport dopravního značení. Firma Urbania předlo-
žila návrh aktualizovaného pasportu dopravního značení 
na místních komunikacích. Starosta navrhnul, aby ulice 
Na Padělkách nebyla jednosměrná, ale obousměrná  
s vyznačeným parkovacím pruhem. Teoreticky je to 
možné při omezení rychlosti na 30 km/hod. Protijedoucí 
vozidla potom využívají jako výhybny jednotlivé vjezdy  
k domům. Starosta prostřednictvím společnosti URBANIA 
zjistil podmínky, za kterých by mohl obousměrný provoz 
MěÚ Šlapanice povolit, podmínky byly zaslány panu Mif-
kovi a ten provedl průzkum mezi občany v ulici Na Paděl-
kách. Podle stanoviska společnosti Urbania však záměr 
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obousměrné komunikace Na Padělkách by neměl být 
vázán na současný pasport dopravního značení, neboť 
návrh na obousměrnou komunikaci bude znamenat vy-
pracování příslušného projektu, jeho nejednoduché pro-
jednání s Policií ČR a posléze s MěÚ Šlapanice. Což může 
trvat i několik let. Obousměrný provoz v ulici Na Paděl-
kách je projednán v samostatném bodě rady. 
RO tedy schválila předložený pasport dopravního značení.
● Dlouhodobá smlouva na sekání trávy. Pan Petr 
Gottvald, který v naší obci seká trávu již delší dobu, na-
vrhl uzavření dlouhodobé smlouvy na tuto činnost s tím, 
že je ochoten pro tento případ snížit cenu. RO odsouhla-
sila záměr uzavření smlouvy s panem Petrem Gottval-
dem na sekání trávy na tři roky.
● Zřízení odběrného místa el. energie na hřbitově.  
V současné době je nedostatek vody ve studni na hřbi-
tově. Prohloubení studny se jeví jako málo reálné, pro-
vizorně je řešeno instalací dvou nádrží, do kterých se 
průběžně dováží voda. Jednou z možností je instalace 
větší nádrže poblíž studny, do které by čerpadlo ze studny 
mohlo nepřetržitě (dle potřeby) čerpat vodu. K tomu je 
potřeba el. energie. Po konzultaci s pracovníkem společ-
nosti E. ON bylo doporučeno podat žádost o zřízení od-
běrného místa.
RO, na základě výše uvedené informace, schválila po-
dání žádosti o zřízení nového odběrného místa.
● Hrančíková Petra – žádost o rozšíření služeb.  
Mgr. Petra Hrančíková nabízí služby v prostorách ambu-
lance v S pasáži, Komenského 10, Sokolnice. Aktuálně 
nabízí logopedické poradenství, od 1. září 2016 pak logo-
pedickou intervenci v režimu ambulance klinické logope-
die. Jmenovaná nyní požádala o vyslovení souhlasu, aby 
v ambulanci mohla rozšířit nabídku také o služby psycho-
loga, v zastoupení Mgr. Anety Macanové. RO odsouhlasila 
rozšíření služeb, které nabízí Petra Hrančíková v prosto-
rách ambulance v S pasáži – také o služby psychologa. 
● Výsledky průzkumu občanů v ulici Na Padělkách.
Na návrh starosty obce, aby ulice Na Padělkách nebyla 
jednosměrná, ale obousměrná s vyznačeným parkova-
cím pruhem, byl proveden průzkum mezi občany v této 
ulici. Pan Mifek (který průzkum prováděl) sdělil, že drtivá 
většina občanů preferuje obousměrný průjezd ulicí, tuto 
ulici označit jako obytnou zónu s vyznačeným parkovacím 
pruhem po pravé straně (při jízdě od severu k jihu). RO 
souhlasí, aby byla připravena potřebná dokumentace pro 
změny dopravního značení v ulici Na Padělkách a uložila 
starostovi vyjednat do 20. prosince 2016 s policií a refe-
rátem dopravy úpravy dle přání občanů Na Padělkách.
● Opravy místních komunikací. Místostarosta infor-
moval radu obce, že byly zalepeny větší výtluky v míst-
ních komunikacích. Už druhým rokem je problém sehnat 
firmu, která by tyto drobné opravy provedla. Stav silnice 
U Cihelny je žalostný a bylo by vhodné opravit zásadněj-
ším způsobem alespoň nájezd z ulice Kobylnická. Zbytky 
asfaltu se slupují z kamenných kostek a podle názoru 
pana Josefa Graciase z firmy BARABA BRNO, s.r.o. nemá 
smysl zase „přebalit“ kostky slabou vrstvou asfaltu, pro-
tože by se situace zakrátko opakovala. Dne 20. dubna 
2016 proběhlo místní šetření za účasti zástupce firmy 

Strabag a.s., který předložil několik návrhů na řešení 
stavu komunikací U Cihelny. Rozpočet celé akce je přes 
milion korun. Proběhlo jednání se zástupci Autodoprava 
Matějka, firmy UNI-EKOSPOL a majitelem bývalé cihelny 
s požadavkem na finanční (nebo věcnou) spoluúčast při 
opravě komunikace U Cihelny. Věcnou pomoc přislíbil 
jen pan Matějka, bez bližší specifikace rozsahu pomoci. 
Firma UNI-EKOSPOL a majitel bývalé cihelny na opravy 
nepřispějí. RO s ohledem na výše uvedené skutečnosti 
neschválila opravu komunikace U Cihelny.
● Nabídka instalace dvou kontejnerů na elektrozaří-
zení. Společnost Asekol a.s. nabízí bezplatně zapůjčení 
kontejnerů, které by bylo možné v naší obci umístit, a ob-
čané by do nich odkládali drobné elektrozařízení. 
Kontejnery jsou velkoobjemové a jejich vyprázdnění zajiš-
ťuje bezplatně ASEKOL v periodickém období 6–7 týdnů. 
Podle sdělení zástupce společnosti by kontejnery měly 
být umístěny mimo sběrný dvůr (na sběrném dvoře je 
pro tento materiál určen klecový kontejner). RO schválila 
uzavřít smlouvu na zapůjčení jednoho kusu velkoobjemo-
vého kontejneru a jeho umístění před základní školou.
● Projektová dokumentace na SSO Sokolnice. Pan 
Zelinka předložil zkompletovanou dokumentaci ke sběr-
nému dvoru, aby bylo možné schválit navýšení kapa-
city Sběrného střediska odpadů Sokolnice. Současná 
kapacita činí 229 tun/rok (215 tun ostatního odpadu  
a 14 tun nebezpečného odpadu), navrhovaná kapacita 
činí 514 tun/rok (500 tun ostatního odpadu a 14 tun 
nebezpečného odpadu). Zvýšení kapacity nevyžaduje 
žádné stavební úpravy, nebude se zvyšovat množství od-
padů uložených ve středisku, ale zvýší se počet vývozů za 
kalendářní rok. Současně rada schválila úhradu ceny za 
zpracování této dokumentace (včetně nezbytné inženýr-
ské činnosti) dle zaslaného cenového návrhu. 
● Nedostatek vody v návesním rybníce. Starosta in-
formoval radu obce, že na základě provedené kontroly 
dne 23. června 2016, stran Městského úřadu Šlapanice, 
odboru životního prostředí, zaměřenou na dodržování 
příslušných ustanovení vodního zákona na vodní nádrži 
„Návesní rybník v Sokolnicích (dále jen NrS)“, nachá-
zející se na pozemku p. č. 616 v k. ú. Sokolnice, v ma-
jetku obce Sokolnice, bylo konstatováno, že v roce 2012 
pozbyl účinnosti Manipulační řád (dále jen MŘ) k této 
nádrži. MŘ mimo jiných skutečností hovoří především  
o tom, k čemu nádrž slouží a jak má být nakládáno  
s vodou (přítok–odtok). S ohledem na skutečnost, že MŘ 
musí být v platnosti, jinak nelze vodní dílo provozovat, je 
nutné jej aktualizovat, projednat s Povodím Moravy a ne-
chat schválit MÚ Šlapanice OŽP. Termín byl obci stano-
ven do konce 10/2016.
V rámci prováděné kontroly bylo dále zjištěno, že do NrS 
nepřitéká voda. Obec má povoleno dočerpávat vodu ze 
Zlatého potoka, a to po časově omezenou dobu – do 
konce roku 2018 a zajišťovat tak stabilní množství vody  
v rybníce. Zástupci Spolku rybářů Sokolnice sdělili, že 
aktuálně není voda dočerpávaná, neboť jejich zakou-
pené čerpadlo je porouchané (na vině je údajně inten-
zita čerpání vody v letošním roce i letech předešlých)  
a jeho oprava (dle předběžné informace opravárenské 
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firmy) zřejmě nebude možná. Nové čerpadlo stojí cca  
15.000 Kč a na něj nemají rybáři finanční prostředky.  
V den kontroly byl stav vodní hladiny 20 cm pod stano-
veným normálem a s každým dalším dnem se situace 
zhoršuje (i s ohledem na klimatické podmínky). RO tedy 
vzala na vědomí, že na základě iniciativy starosty byla 
na den 20. července 2016 svolána schůzka se zástupci 
MÚ Šlapanice – OŽP, Povodí Moravy a vlastníka závlaho-
vého kanálu K4 – Agro Tuřany, v rámci které byla disku-
tována možnost přirozeného doplňování vody z rybníka 
„Balaton“. Dále RO schválila zakoupení čerpadla pro 
doplňování vody ze Zlatého potoka do NrS, a to za cenu  
15.245 Kč dle předložené cenové nabídky.
● Cenová nabídka na projekt semaforu k přechodu 
pro chodce. Ing. Skřička předložil cenový návrh na vy-
hotovení projektové dokumentace na světelný přechod 
pro chodce u pošty. RO schválila objednat u AŽD Praha 
s.r.o. vyhotovení projektové dokumentace světelného 
signalizačního zařízení přechodu pro chodce, jako jedno-
stupňový projekt, včetně dopravního řešení, dle zaslané 
cenové nabídky.
● Doplnění kamerového systému. Firma Comimpex 
předložila vyžádanou nabídku doplnění kamerového sys-
tému o pět kamer. Jedná se o kamery: na dětské hřiště 
vedle restaurace U Husara, u mateřské školky, parko-
viště u školky (2 kamery) a ulice U Rybníka. V nabídce 
nejsou započítány datové trasy, ty budou předmětem sa-
mostatné nabídky od firmy VIVO CONNECTION. Rada sou-
hlasí s doplněním kamer, nicméně s konečným schvále-
ním vyčká, až bude mít k dispozici i nabídku firmy VIVO. 
● Mimořádná splátka úvěru na kanalizaci. Obec si 
půjčila od České spořitelny 15 milionů korun na finan-
cování stavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Úvěr 
začala splácet v březnu 2005 s termínem úplného uhra-
zení do 30. června 2019. Čtvrtletní splátky jistiny činí  
267.858 Kč + úroky. Dosud nesplacená výše úvěru je 
3.214.248 Kč. Současná ekonomická situace dovoluje 
uhradit mimořádnou splátku úvěru na kanalizaci, proto 
rada schválila jednorázovou úhradu ve výši 3 miliony 
korun, v září by potom byl úvěr zcela uhrazen poslední 
splátkou. 
● Smlouva o dílo Petr Gottvald – sečení trávy. Sta-
rosta předložil návrh „Rámcové smlouvy o dílo“ s panem 
Gottvaldem tak, jak mu rada uložila. Smlouva obsahuje 
nejen sekání trávy, ale také (dle individuálních poža-
davků obce) provádění chemického ošetření porostů  
a kácení stromů. Rada tuto smlouvu schválila.
● Fólie proti slunci na okna S pasáže. Díky prosklení 
je v prostorách S pasáže značné teplo a ani instalovaná 
klimatizace není schopna při větších vedrech zajistit 
potřebné klima např. v ordinacích lékařů. Proto je navr-
ženo nalepit na všechna skla v patře ochranné fólie proti 
slunci, které část svitu odrazí. 
RO schvaluje objednat polep všech oken ve II. NP fólií 
proti slunci, vyjma severní strany budovy. Z předlože-
ných nabídek vybrala nabídku od firmy CarDesign.cz,  
Braňany 150.
● Dopravní úpravy v centru obce. Dne 16. ledna 2016 
bylo SÚ Sokolnice vydáno rozhodnutí o umístění stavby 

na dopravní úpravy v centru obce (DUCO). Po dlouhých 
peripetiích, především pak s PČR, byla zkompletována 
(Ing. Skřičkou – projektantem) projektová dokumentace. 
Následně ihned poté dne 15. června 2016 byla podána 
žádost o vydání stavebního povolení u věcně i místně pří-
slušného spec. staveb. úřadu při MÚ Šlapanice. Řízení je 
v současné době „v běhu“ a bude trvat (minimálně) cca  
3 měsíce. Dne 27. června 2016 bylo osobně jednáno  
s manažerkou Místní akční skupiny Slavkovské bojiště 
(dále jen MAS) Mgr. Tomanovou o možnosti získání fi-
nančních prostředků na realizaci stavby z dotace. Z je-
jího vyjádření vyplynulo, že MAS bude na přelomu roku 
2016 vypisovat dotační titul na dopravní úpravy v obcích 
(plynulost dopravy, zvýšení bezpečí, atd.). Naše investice 
by mohla z části (nikoliv kompletní) obsahovat uznatelné 
náklady, které by z dotace mohly být pokryty. K získání 
dotace je podmínkou mít nejenom zpracovanou projek-
tovou dokumentaci, ale také vydané stavební povolení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že naše obec je prozatím je-
diná z celého svazku MAS, která by se svým projektem 
splnila stanovené požadavky, je pravděpodobné, že by 
naší žádosti o dotaci mohlo být vyhověno. Naopak, je 
zcela zřejmé, že další obce, které by o dotaci projevily 
zájem, nejsou se svými záměry tak daleko a po otevření 
výzvy nesplní stanovené podmínky. Uznatelné náklady 
mohou být z dotace kryty až do výše 95 %–5 % kofinan-
cuje obec ze svého. Za uznatelný náklad se počítá např. 
už i projektová dokumentace, dále přesun zastávek, 
úprava přechodů vč. semaforu, naopak se nedá uplatnit 
náklad na budování parkovacích míst. Manažerka MAS 
nám nabízí, že by z předloženého položkového rozpočtu 
byla schopna vyeliminovat objem uznatelných a neuzna-
telných nákladů, abychom věděli, zda se bude jednat  
o řády tisíců, desetitisíců či statisíců. Dále přislíbila (v pří-
padě našeho zájmu) aktivní poskytnutí příslušného pora-
denství při administraci celé žádosti. 
● Výsadba zeleně v kasárnách Předky. Starosta na-
vrhuje požádat Nadaci ČEZ (grantové řízení „Stromy“)  
o dotaci na výsadbu stromů v bývalém vojenském areálu 
Předky. Maximální výše jednoho nadačního příspěvku je 
150.000 Kč. Termín přihlášek je do 31. července 2016 
pro podzimní výsadbu 2016. RO tedy schválila podání žá-
dosti o dotaci na výsadbu zeleně v bývalém vojenském 
areálu Předky.
● Staré zdravotní středisko. Obec obdržela „Zprávu  
o provedení stavebně technického průzkumu objektu bý-
valé polikliniky v Sokolnicích“ (staré zdravotní středisko). 
Dne 5. srpna 2016 proběhne na OÚ Sokolnice jednání 
s projektantem a statikem k upřesnění některých věcí. 
V průběhu měsíce srpna potom bude předán i statický 
posudek. A následně bude radu či zastupitelstvo čekat 
rozhodnutí, zda objekt přestavět či zlikvidovat. V součas-
nosti převládal názor zřídit zde sociální zařízení, nějakou 
klubovnu a případně byty. Záměrem společnosti Euphra-
sia je vybudovat v bývalých kasárnách pod Mohylou míru 
Domov pro seniory, Kliniku pro stálou péči – oddělení 
pro chronickou a intenzivní péči, zdravotnické zařízení 
zaměřené na rehabilitaci, dům s pečovatelskou službou 
a komunitní dům pro seniory. S ohledem na tuto skuteč-
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nost bude vhodné zvážit, zda ponechat předpokládané 
využití, nebo je změnit. Rada předpokládá, že se k této 
záležitosti vrátí někdy v září či říjnu.
● Alej života. Komise životního prostředí doporučila RO 
výsadbu stromů v rámci programu JmK „Alej života“, z níž 
vyplynul následující harmonogram:
1. etapa – Brněnská ulice – volná plocha napravo od  
komunikace při výjezdu ze Sokolnic
2. etapa – podél budoucí cyklostezky vedoucí do Kobyl-
nic (vedle obory)
3. etapa – podél budoucí cyklostezky vedoucí okolo po-
toka (od mostu směrem k Telnici) 2. a 3. etapa je rea-
lizovatelná teprve po vybudování jmenovaných úseků 
cyklostezky. RO na svém 33. zasedání (bod 22) schvá-
lila, aby realizace výsadby stromů v rámci programu JmK 
„Alej života“ proběhla dle doporučeného harmonogramu 
KŽP.Nyní byl firmou Ordo – ateliérem pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu, který spolupracuje v rámci poradenství 
s KÚ JmK na realizaci tohoto projektu, předložen grafický 
návrh umístění stromů pro lokalitu č. 1 na Brněnské ulici. 
Výsadba by měla být provedena z ovocných stromů, kon-
krétně z třešní. Realizace by mohla proběhnout na pod-
zim tohoto roku. 
● Dendrologický posudek na tři dřeviny. Ing. Žižlav-
ská, znalec pro obor dendrologie, provedla dne 5. srpna 
2016 posouzení stavu tří dřevin v naší obci. Jasan ztepilý 
(Fraxinusexcelsior L.) roste před vchodem na místní hřbi-
tov (pravá strana) v ploše trávníku. Strom má zhoršenou 
odolnost proti zlomu nebo vývratu, fyziologická vitalita je 
mírně snížená. Znalec nepovažuje dřevinu za akutně ri-
zikovou, doporučuje zatím jasan na stanovišti ponechat 
a provést kontrolu dřeviny a srovnání vývoje zdravotního 
stavu jasanu do příštího vegetačního období (v létě). 
Dva kusy Topolu vlašského (Populusnigra ‚Italica‘) rostou 
na břehu rybníka. Oba stromy jsou znalcem kontrolovány 
od roku 2002. Dne 5. srpna 2016 nebyly zjištěny nové 
skutečnosti, které by signalizovaly závažné statické de-
fekty topolů. Prosychání slabých větví je standardní fyzio-
logický jev u tohoto druhu. Znalec nedoporučuje kácení, 
či redukci korun. Riziko vývratu stromů směrem do ulice 
vylučuje. Vzhledem ke stavu stromů a jejich parametrům 
považuje za dostačující provést další kontrolu stromů za 
3–5 let, a to v době vegetace. 
● Zapůjčení čerpadla rybářům. Do návesního rybníka 
v Sokolnicích nepřitéká voda. Zástupci Spolku rybářů 
Sokolnice sdělili, že aktuálně není voda dočerpávaná, 
neboť jejich zakoupené čerpadlo je porouchané a jeho 
oprava není možná. Proto rada rozhodla o nákupu nového  
čerpadla, které by dopravovalo vodu ze Zlatého potoka 

do rybníka. RO schválila zapůjčení čerpadla CALPEDA 
AM-125BE Spolku rybářů Sokolnice na dobu neurčitou. 
● Osvědčení novému členu zastupitelstva . Pan Parma 
doručil dne 23. srpna 2016 na OÚ Sokolnice písemné 
prohlášení, že rezignuje na mandát člena zastupitelstva 
obce Sokolnice. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách) v § 55 
odst. 2 písmeno b) stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy 
starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva 
obce na jeho mandát. Mandát jmenovaného tedy skončil 
dne 23. srpna 2016 ve 24.00 hodin. Podle § 56, odst. 
1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za 
člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní lis-
tiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, 
kdy došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky stal 
ke dni 24. srpna 2016 náhradník pan Pavel Janoušek, 
Sokolnice. Podle volebních výsledků se měla novým čle-
nem zastupitelstva stát paní Martina Odstrčilová, ta ale 
na mandát náhradníka rezignovala, stejně jako další  
v pořadí paní Bronislava Kopecká. Zákon dále stanoví, že 
novému členu zastupitelstva obce předá rada obce do 
15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, 
že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se 
jím stal. 
● Oprava kříže u základní školy. Firma S:Lukas zaslala 
rozpočet restaurátorských prací na obnově kříže před 
školou. Očištění soklu mikrotryskáním a vyzlacení ná-
pisu provedou zdarma jako náhradu za nedodržení tvaru 
písma na desce kříže na ulici Telnická, včetně nátěru so-
klu kříže ochranným nátěrem. Podle sdělení Mgr. Seve-
rinové je třeba provedení těchto prací co nejdříve, vzhle-
dem k příznivému počasí. K dnešnímu dni jsou již práce 
provedeny. Kromě toho navrhují na kříži, reliéfu Panny 
Marie, korpusu a na svatozáři odstranění povrchových 
úprav, pokovení zinkem, nátěr kříže, pozlacení reliéfu  
a svatozáře, demontáž, montáž a retuše po osazení.
RO schválila objednat u Mgr. Severinové další práce na 
kříži u základní školy dle předložené cenové nabídky.
● Různé 
RO se shodla, že i v letošním roce obec uspořádá 
„rozsvícení vánočního stromu“ s vhodným kulturním 
programem. 
RO se shodla, že i v letošním roce obec uspořádá „AD-
VENTNÍ KONCERT“ v pravděpodobném termínu 7. pro-
since 2016. Je třeba zjistit, zda navržený termín nekoli-
duje s nějakou jinou akcí. 
RO se shodla, že v letošním roce nepočítá s žádnou akti-
vitou v rámci vzpomínkových akcí „Bitvy tří císařů“. -OÚ-

Obec Sokolnice recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 104 televizí, 12 moni-
torů a 1 060 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém vý-
znamu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní te-

lefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
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která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytří-
děných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 104 televizí, 12 monitorů a 1 060,00 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 43,94 MWh elektřiny, 
2 160,45 litrů ropy, 189,01 m3 vody a 1,61 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 9,65 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 36,93 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má ne-
zanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 

zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání  
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televi-
zorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro 
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech. 

-ASEKOL a.s.-

Kalendárium
V rubrice Kalendárium je uveden orientační seznam 
akcí, které se  uskuteční v naší obci v září a v říjnu. Uzá-
věrka Sokolnického zpravodaje je v časovém předstihu, 

proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na změnu.  
O podrobnostech (např. místo konání, začátek) se včas 
informujte také pomocí jiných informačních zdrojů. Za 
pochopení děkuje Komise pro vydávání Sokolnického  
zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Zá
ří 

 2
01

6

24 Sobota Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Ratibořický zámek,  
Babiččino údolí

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Sokolnice 9.00 hodin soupeř Sokol Juliánov

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Sokolnice 10.30 hodin soupeř Sokol Juliánov

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim Sokolnice 12.30 hodin soupeř Újezd u Brna

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga dorost 
2016 podzim Sokolnice 14.00 hodin soupeř Sokol Juliánov

25 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Sokolnice 16.00 hodin soupeř Sokol Hostěrádky

29 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Kurz poskytování  
první pomoci ZŠ Sokolnice 18.00 hodin 21.00 hodin

Ří
je

n 
 2

01
6

1 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Bohunice 11.30 hodin soupeř Tatran Bohunice

1 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská
liga st. žáci 2016 podzim Bohunice 13.00 hodin soupeř Tatran Bohunice

2 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim Telnice 13.30 hodin soupeř TJ Sokol Telnice

2 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim Napajedla 9.00 hodin soupeř Fatra Napajedla

2 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Bohunice 15.00 hodin soupeř Tatran Bohunice „B“

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Sokolnice 9.00 hodin soupeř SK Kuřim „A“

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Sokolnice 14.00 hodin soupeř SK Kuřim „B“

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Sokolnice 10.30 hodin soupeř SK Kuřim

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim Sokolnice 12.30 hodin soupeř  

Bystřice pod Hostýnem

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Sokolnice 16.00 hodin soupeř SHC Maloměřice „B“ 

14 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice Čteme dětem: Obr Dobr místní knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin ve spolupráci s knihovnou



Sokolnický zpravodaj     8–9/2016 9

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Ří

je
n 

 2
01

6

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Újezd u Brna  8.30 hodin soupeř TJ Sokol 

Újezd u Brna

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Újezd u Brna  9.45 hodin soupeř TJ Sokol 

Újezd u Brna

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim Hustopeče 9.00 hodin soupeř  Legata Hustopeče

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim

Horka n. 
Moravou 12.30 hodin soupeř Horka nad Moravou

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Újezd u Brna  11.00 hodin soupeř TJ Sokol 

Újezd u Brna

18 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodičovská skupina:  
Sexuální výchova v rodině

Prostory RC, 
Masarykova 34 19.00 hodin 21.00 hodin

21 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čtenářský klub: 
Dívka ve vlaku místní knihovna 18.00 hodin 19.00 hodin ve spolupráci s knihovnou

22 Sobota Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd za nákupy 
do Polského Těšína Polsko 5.00 hodin

22 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim Velké Meziříčí 15.00 hodin soupeř  Velké Meziříčí

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Sokolnice 12.30 hodin soupeř SHC Maloměřice

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Sokolnice 14.00 hodin soupeř SHC Maloměřice

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim Žeravice 11.00 hodin soupeř SK Žeravice

27 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice Lampiónový průvod Sokolnice

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice
a RC Sokolnice Halloween Sokolovna

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Hustopeče 10.30 hodin soupeř  Legata Hustopeče

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Hustopeče 12.30 hodin soupeř  Legata Hustopeče

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim Křenovice 14.00 hodin soupeř HK Ivančice

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Nové Bránice 10.30 hodin soupeř Sokol Nové Bránice

Cesta do školy a ze školy vždy jen bezpečně
Prázdniny jsou u konce a začíná nový školní rok. Děti si zvykají na pravidelný režim a pro prvňáčky začíná nová etapa 
jejich života za cestou k dospělosti. Je nutností dětem pravidelně připomínat určité situace, které by je na jejich ces-
tách mohly potkat či je ohrozit. Vést děti k zodpovědnosti ke svým věcem. Klíče od bytových prostor nosit skrytě, aby 
nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. Nutné je mít také na paměti rozdíly mezi dětmi a dospělými. Dítě, oproti dospě-
lému, má menší úhel zorného pole a jiné rozlišovací schopnosti. Ověřme si u svého dítěte odhadovací schopnosti při 
určování vzdálenosti a rychlosti přijíždějícího vozidla, aby nedošlo ke střetu.
Doporučení:

 ¾ Chodci dospělého věku a řidiči by měli jít vzorem.  
U nezodpovědných účastníků dochází k častému porušo-
vání pravidel silničního provozu a tím k vyšší nehodovosti.

 ¾ Vysvětleme dětem správné používání semaforu a bez-
pečné přecházení přes vozovku (zastavit, rozhlédnout se 
a přesvědčit se i poslechem, zda nepřijíždí vozidlo).

 ¾ Děti by měly být v provozu dostatečně viditelné (ba-
revné oblečení, reflexní materiály a doplňky, zviditelnění 
batohů vhodnými prvky…). 

 ¾ Pokud nejsou děti doprovázeny dospělým, měly by do 
školy a ze školy chodit ve skupinkách.

 ¾ Prvňáčky je dobré při cestě upozorňovat na možná 
nebezpečí a místa, kde mají být obezřetní.

Je dobré též zopakovat téma cizí osoby, a to:
 ¾ Nebavit se s cizím člověkem a nesdělovat o sobě 

informace.
 ¾ Nechodit s cizím člověkem (i kdyby nás lákal na věro-

hodné a lákavé nabídky).
 ¾ Nic si nebrat od cizího člověka (sladkosti, peníze, 

cenné věci v podobě telefonu, tabletu apod.)
 ¾ Neutíkat před cizím člověkem na opuštěná místa. 

Vždy vyhledat místa, kde jsou lidé.
 ¾ Nesedat do cizího vozidla (nepřibližovat se k cizímu 

vozidlu, nenastupovat ani nestopovat vozidla).
 ¾ O setkání s cizím člověkem vždy informovat rodiče, 

učitele, babičku, dědečka. 
-nprap. Bc. Alena Peterková-
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Naše vodácké putování Vltavou aneb školní výlet 9.třídy 
(Jen pro toho, kdo si chce počíst.)

Dne 14. června 2016 jsme zahájili náš výlet brzkým 
odjezdem z  nádraží Sokolnice-Telnice. Cílovou stanicí 
byl pro nás Vyšší Brod. Čekala nás šestihodinová cesta 
s dvěma přestupy. Měli jsme čas na dospání, povídání, 
prostor něco málo pojíst a i na legrácky zbyl čas. 

Ve Vyšším Brodě jsme postavili stany, zaplatili za noc 
v kempu a vodácké vybavení – rafty, barely na naše zá-
soby, pádla, vesty, instruktora a doprovodné vozidlo. Poté 
následovalo volno a svoboda pohybu, což znamenalo 
dojídání svačin, debatování, hraní s míčem, prohlédnutí 
kempu a shánění dřeva na večerní táborák.

Ráno 15. června jsme se probudili každý, kdy chtěl. 
Šok přišel, když jsme zjistili, že od ranních 3 hodin vy-
trvale prší a předpověď v mobilech sdělovala, že srážky 
ustanou až po 13. hodině. Tak se také stalo. Jedni naši 
„kempaři“ protekli vzhledem k tomu, že si s sebou vzali 
nekvalitní stan. Najedli jsme se a začali se balit a ubírat 
zachumláni v pláštěnkách s nejnutnější výzbrojí směrem 
k řece. Kolem 9. hodiny ráno přijel náš čtyřdenní instruk-
tor Franta a vysvětlil nám, jak se máme bezpečně chovat 
na vodě, případně i v ní, jak se drží pádlo, a podal další 
instrukce. Rozdělili jsme se do 3 raftů, nasedli s barelem 
v rukou a kapucemi na hlavě do raftu, přičemž v každém 
ze dvou byl přítomen náš pedagogický dozor  a do třetího 
nasedl sám instruktor, který po dobu plavby podával po-
kyny, které jsme všichni respektovali. 

Poté, co nás po prvních minutách od vyplutí nahodil 
první jez až na spodní prádlo, pádlovali jsme mokří po 
dobu 3 hodin, kdy se nad námi konečně smilovalo po-
časí a přestalo cedit. V Rožmberku jsme tedy zastavili na 
občerstvovací zastávce, kde jsme se někteří převlékli do 
suchého, tedy, kdo ho prozíravě měl v barelu uložené,  
a ohřáli se u místního krbu. Mnozí z nás to vůbec ne-
využili, poněvadž nejsou zchoulostivělí. Z místní bohaté 
nabídky jídel jsme dali přednost smaženému sýru s hra-
nolkami či svíčkové a padly do nás i nějaké nápoje. 

Pokračovali jsme až do kempu „Na Pískárně“, mezitím 
zdolávali nesnadné jezy. Nejnáročnější jsme byli i okouk-
nout, abychom nastudovali, jakou technikou je správně 
sjíždět. Tam jsme zakotvili po 16. hodině, majíce za se-
bou 6 hodin náročné plavby. Unaveni cestou jsme museli 
nyní rozdělávat stany a vměstnat do nich naše zavaza-
dla a sebe, což nebylo až tak „easy“. Opět jsme zaplatili 
v recepci za naše stanování a měli již vytoužené volno, 

jelikož jsme měli „v rukou“ víc jak 20 km plavby. Večer 
byl znovu oheň, na jehož založení a udržení se největší 
měrou zasloužila p.uč. Benešová, stejně jako i předchozí 
den, přestože bylo vlhké dřevo i roští, takže byla skvělá, 
a tudíž nám nebyla vůbec zima. Pustili jsme si z malých 
repráčků hezké písničky a povídali si i s učitelkami, jinak 
než ve škole.

Následující den jsme cestovali do Nového Spolí, což byl 
poslední kemp, v němž jsme trávili naše poslední chvíle 
vodáckého putování. Cesta sem byla poměrně krátká, 
pouhých 7 km, ale zato velmi zábavná. Instruktor se sna-
žil dělat na vodě legrácky, někteří z nás se i cestou vykou-
pali a užívali konečně slunečného, velmi teplého počasí. 
Když jsme se utábořili, tak jsme se, ač velmi neradi, vy-
dali do Českého Krumlova. Než jsme vyšli, remcali jsme 
a smlouvali s paní učitelkou, abychom do 2,5 km vzdá-
leného města nemuseli a místo toho se raději jen kou-
pali. Ta ale byla nekompromisní, že být v Krumlově (Nové 
Spolí je předměstí) a nevidět Krumlov je nemyslitelné,  
a protože bylo kolem 14. hodiny, sdělila nám, že o kou-
pání nepřijdeme, jen se vydáme po krásách Krumlova na 
2 hodiny a v 16.30 hodin budeme zpět. Cestou jsme na-
koupili dostatek potravinových zásob, nechyběly ledňáky 
či točené zmrzliny do rukou a prošli jsme historickým 
centrem Krumlova, jež se nachází na seznamu UNESCO. 
Úzké uličky, spousta mostů, nádherná barevná zámecká 
věž, výběh s medvědem, pouliční krámky s neopakova-
telnou atmosférou, nádherné přírodní scenérie, jezy, plu-
jící vodáci na kánoích a raftech – to je Český Krumlov. 
Ještě radši jsme ale mazali zpět do našeho parádně vel-
kého kempu a do vltavských vod, kde se někteří nedo-
čkavci a odvážlivci smáčeli. Užívali jsme si konečně krás-
ného počasí nejen ve vodě, ale i na břehu, dělali selfíčka  
a zkrátka se „vyblbli“ a měli už dostatek vysněného volna 
a i večerka se notně protáhla. 

Poslední den jsme projížděli asi 4 jezy, které nás vodou 
brutálně nahodily. Ve 12.50 hodin nám odjížděl vlak, roz-
loučili jsme se s instruktorem Frantou a odjeli zpět domů.

Výlet se nám vydařil a moc se nám líbil, hezčí rozlou-
čení se třídou jsme si snad ani nemohli přát. Děkujeme 
paní učitelce Finkové a paní učitelce Benešové za to, že 
zorganizovaly parádní rafting s fajn lidmi a měly odvahu 
na takovýto výlet s námi jet a obětovat své volno pro nás. 
Úžasné vzpomínky na naše „dobrodrůžo“ v nás zůstanou.
-Apolena Jochmanová, Kateřina Tůmová za žáky 9. třídy-

Mateřídouška obecná
Mateřídouška obecná, nebo také 

Tymián obecný (Thymus vulgaris)  
je rostlina z čeledi hluchavkovitých. 
Jedná se o druh rodu mateřídouška 
(Thymus), pocházející ze Středo-
moří. V květeně České republiky 
je kromě Tymiánu zastoupeno dal-
ších 7 druhů mateřídoušek (vejčitá, 

časná, olysa-lá, panonská, úzkolistá, 
alpinská a ozdobná). Působí proti 
průjmu, nadýmání, při zánětu zaží-
vacího traktu. Mírní i kašel, obecně 
působí protizánětlivě. Tymián je 
jedna z nejsilněji působících rostlin-
ných antiseptických drog. Díky svým 
účinkům lze tymián využít při léčbě 

nachlazení, kašle, bolestí v krku,  
infekcích v ústech a jako dezinfekční 
prostředek pro plíce. Pomáhá při  
infekcích močových cest a močového 
měchýře. Stimuluje produkci bílých 
krvinek. Čerstvou nať lze použít na 
poštípání hmyzem. Jeho nadměrné 
užívání může způsobit tyreotoxikózu 
(tyreotoxikóza je stav, kdy jsou tkáně 
vystaveny vysokým hladinám cirku-
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lujících hormonů štítné žlázy), proto 
užívejte čaj s mírou. Nejlépe působí 
ve formě kloktadel, koupelí (působí 
výborně na regeneraci buněk pleti)  
a jako koření do různých jídel (zlep-
šení trávení, proti nadýmání).
Sirup z mateřídoušky: 
Na slunci nasbíranou nať a květy 
při ukládání do sklenice mírně na-
vlhčíme rukou. Vrstvy zasypeme pří-
rodním cukrem a silně stlačíme. Ne-
cháme stát asi 3 týdny na slunečném 
místě. Stonky a květy jsou po scezení 
prosycené cukrem, proto je proplách-
neme trochou vody a tu přilijeme do 
sirupu. Potom tekutinu na slabém 
ohni odpařujeme, nesmí se však při 
tom vařit. Sirup nesmí být řídký ani 
hustý, proto ho necháme jednou či 
dvakrát na zkoušku vychladnout.
Čajový nálev z mateřídoušky:
Jednu vrchovatou čajovou lžičku spa-
říme v 250 ml vřelé vody a krátce 
vyluhujeme.
Přísada do koupelí: 
Pro plnou koupel 200 g bylinek.
Tinktura z mateřídoušky: 
V poledne při slunci nasbírané by-
linky naplníme volně do láhve až po 
hrdlo a zalejeme 38–40% režnou 
nebo jinou rovnocennou pálenkou. 
Necháme stát 14 dní na slunci.
Olej z mateřídoušky: 
V poledne nasbírané bylinky napl-
níme volně do láhve a zalejeme oli-
vovým olejem, který se lisoval a stu-
dena. Olej má být na dva prsty nad 
bylinkami. Necháme stát 14 dní na 
slunci nebo v blízkosti kamen. 
Bylinný polštářek: 
Bylinky se napěchují do plátěného 
polštářku, který se zašije ■

Inspirace do vaší kuchyně
Tymián je koření, tvořené sušenými větévkami s listy a květy, nebo odrhnu-
tými listy tymiánu obecného. Sklízí se v létě po začátku kvetení.

TĚSTOVINY SE SMETANOVOU OMÁČKOU A TYMIÁNEM
Vaječné těstoviny 200–300 g, sůl, olivový olej, 
Omáčka: 1 ks tavený sýr, sůl, 2 ks Lučiny, 1 kelímek smetany na vaření,  
eidam 50 g, sušený nebo čerstvý tymián
Na ozdobu: tymián, cherry rajčata
Těstoviny dáme vařit podle návodu na obalu, vaříme v osolené vodě se lžič-
kou oleje a když jsou al dente, scedíme je a necháme krátce okapat. Mezi-
tím si připravíme smetanovou omáčku: za mírné teploty a stálého míchání 
necháme rozpustit v menším hrnci smetanu na vaření, Lučinu, smetanový 
tavený sýr a nastrouhaný eidam. Když se vše důkladně prohřeje, začnou se 
sýry rozpouštět a omáčka houstnout. Odstavíme, stále mícháme a přidáme 
tymián, nejlépe čerstvý. Podle chuti smetanovou omáčku s tymiánem doso-
líme. Těstoviny rozdělíme na talíře, přelijeme omáčkou a ozdobíme nakráje-
nými rajčátky a špetkou tymiánu.

PALAČINKY PLNĚNÉ MASEM A ŠPENÁTEM
Těsto: mléko 370 ml, rozpuštěné máslo 50 g, 3 vejce, hladká mouka 200 g, 
půl lžičky tymiánu, olej na smažení, sůl půl lžičky
Náplň: 500 g kuřecího masa, 150 g čerstvého špenátu, 2 ks rajčete, 200 g 
žampionů, 1 pórek, půl lžičky rozmarýnu, 1 lžíce sojové omáčky, půl lžičky 
tymiánu, sůl, mletý černý pepř.
Na ozdobu: 150 g strouhaného sýru dle chuti 
Nejprve připravíme těsto na palačinky. Mouku, vejce a mléko ušleháme ruč-
ním šlehačem, postupně zašleháme i rozpuštěné máslo. Osolíme a přidáme 
tymián, promícháme. Nádobu s těstem přikryjeme a necháme asi 20 mi-
nut odpočinout. Těsto bude lehčí a vzdušnější. Dále si připravíme si náplň. 
Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na malé kousky. V pánvi rozpálíme olej  
a maso zprudka osmažíme. Špenát propereme, necháme okapat a listy na-
krájíme. Pórek, rajčata a houby opláchneme a rozkrájíme na kousky, pórek 
na kolečka. Místo žampionů můžeme použít hrst sušených hub, ale musíme 
je předem namočit. Na jiné pánvi rozehřejeme olej, opečeme na něm pó-
rek a houby, pak přidáme špenát a chvíli ještě smažíme. Přisypeme pokrá-
jená rajčata, tymián, rozmarýn, sůl, pepř a lžíci sójové omáčky. Špenátovou 
směs krátce podusíme. Z těsta smažíme na rozpáleném oleji slabé palačinky.  
Z daného množství jich uděláme asi 8 kusů. Jedna palačinka je z 1 nabě-
račky těsta. Směsí masa a špenátu naplníme palačinky, rozdělíme je na talíře 
a ozdobíme strouhaným sýrem. Palačinky plněné masem a špenátem mů-
žeme ozdobit snítkou tymiánu.

TYMIÁNOVÝ CHLÉB
3 lžíce mléka, 1 kg hladké mouky, 1 lžíce octa, 2 lžíce tymiánu, 60 g droždí, 
3 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 500 ml vody, 1 kostka cukru, voda s octem na 
potření
Promíchejte cukr, vlažné mléko a rozdrobené droždí na hladkou kašičku  
a nechejte vzejít kvásek. Do mísy dejte mouku smíchanou s tymiánem, solí  
a kmínem, přidejte vzešlý kvásek a postupně přilévejte vlažnou vodu s oc-
tem. Vypracujte hladké těsto, které nechejte hodinu kynout. Po vykynutí  
z těsta vytvarujte dva stejné bochníky a přeneste je na plech, vysypaný hladkou 
moukou. Na povrchu bochníku udělejte nožem řez, do kterého vložte snítku 
tymiánu a nechejte přikryté ještě půl hodiny kynout. Troubu předehřejte na  
230 °C. Těsně před vložením do rozpálené trouby chleby potřete vodou a octem  
a prudce 5 minut zapečte. Pak teplotu trouby snižte na 170 °C a chléb volně 
dopékejte asi 50 minut. Během pečení potírejte bochníky vodou a octem. 

-Laďa Žilka-
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Táborové deníky 
INDIÁNSKÉ LÉTO
Na náš indiánský tábor, pořádaný v rámci projektu in-
tegrace, dorazilo 20 Indiánů. Každý den skládaly děti 
zkoušku z indiánských hodnot, za její splnění byly odmě-
něny jedním perem do jejich indiánské čelenky. 
Den první – zkouška tvořivosti
Po tom, co jsme se seznámili a vysvětlili si celotáboro-
vou hru, jsme se pustili do vyrábění totemů. Každý kmen 
(medvědi, vlci, žraloci, orli) to vzal po svém. Taky jsme 
sbírali skalpy a prozkoumávali terapeutickou zahradu 
zámku.
Den druhý – zkouška naslouchání
Vydali jsme se na výlet do Antroposu, podívat se na to, 
jak žili Indiáni (Olmékové, Zapotékové, Mayové, Toltékové 
či Aztékové a jiné skupiny) v době před objevením Ame-
riky Kryštofem Kolumbem. Dozvěděli jsme se, jaká žijí ve 
střední a jižní Americe zvířata a také jsme si některé je-
jich části osahali. Zjistili jsme, že existuje spousta druhů 
kukuřice a také jaké jídlo z Ameriky pochází. Viděli jsme 
model města s pyramidami a také jeho virtuální pro-
hlídku. Zjistili jsme, co je to El Dorado a viděli obřad za-
svěcení. Vše bylo podáno velice zábavnou a interaktivní 
formou – výstava oslovila všechny naše smysly.  Po výbor-
ném obědě tvořili nespavci indiánské bubny a chřestidla. 
Zopakovali si písničku z muzea o Kolumbovi a naučili se 
ještě jednu od malé Gity.
Den třetí – zkouška zkučnosti
Ve středu jsme si dali odpočinkový den. Celý den jsme 
trávili v nádherném areálu sokolnického zámku. Dopo-
ledne jsme ochutnávali a rozpoznávali dobroty, které 
máme díky objevení amerického světadílu a učili se stří-
let z luku a kuše. Odpoledne si nespavci vyrobili náramky 
a náhrdelníky. Také jsme zkoušeli malování obličejů na 
projížďku na koních.
Den čtvrtý – zkouška pozorování
Opět jsme vyrazili na výlet. Tentokrát na Farmu pod Mo-
hylou, kam jsme se přišli projet na koních jako praví Indi-
áni. Viděli jsme spoustu domácích zvířátek, mezi jinými i 
lamu, se kterou jsme se seznámili už v Antroposu. Děti 
se svezly na koních a prohlédly si i pravého indiánského 
koně – strakaté prérijní plemeno. Odpoledne jsme vyrá-

běli lapače snů a dokončovali náramky. A protože bylo 
ohromné vedro, došlo i na vodní bomby.
Den pátý – zkouška zdatnosti
Ráno hned po příchodu si děti namalovaly svá totemová 
zvířata na táborová trika pomocí foukacích fixů. Poté 
jsme vyrazili do místní obory, kde na nás čekaly šipky vy-
tvořené z fazolí, klacků, semínek a určovaly nám směr na 
cestě za pokladem. Děti plnily různě dovednostní úkoly 
a my tak měli šanci zjistit, co všechno se za celý týden 
naučily. Viděli jsme daňky a srnky, naučili jsme se, jak 
se v oboře chovat a na co si dávat pozor. Po obědě ná-
sledovalo slavnostní předání pamětních přívěsků – ke-
ramických totemových zvířat na kůži. Každé z nich zná-
zorňovalo vlastnost či charakter každého z táborníků. 
Odpoledne jsme si dodělali lapače snů a náramky pro 
naše nejbližší a všichni se spolu rozloučili.
Byl to skvělý týden plný úžasných dětí, pestrého pro-
gramu a vydařeného počasí.

TAJEMSTVÍ PRAVĚKU
Na tomto turnusu jsme měli 21 dětí, většina byli staří 
známí. Čekala nás dlouhá cesta skrz celý pravěk. Každý 
den jsme prošli jednu éru a děti získaly jeden tesák do 
jejich náhrdelníku.
Den první – prvohory
Poté, co jsme se seznámili s programem celého týdne  
a vysvětlili si celotáborovou hru, jsme se rozdělili do 
kmenů (lovci mamutů, tyranosauři, lovci kostí, kakajíčka) 
a pustili se do zdobení táborových triček a malování 
společného obrazu. Po obědě jsme malovali na sádrové 
odlitky zkamenělin, které jsme přeměnili v magnety na 
lednici. Také jsme se připravili na přechod do druhohor  
a vyrobili jsme si otisky dinosaurů do slaného těsta.
Den druhý – druhohory
Úterý je vždy výletní den a kam jinam bychom mohli za 
dinosaury než do DinoParku. Po příjezdu do Vyškova nás 
vláček zavezl mezi pravěké ještěry. Prošli jsme si park, 
zablbli na prolízačkách, dozvěděli se něco o Slunci, po-
hladili ovci, podívali na 4D film a jeli zase do zámku.  
Odpoledne jsme dokončili výlisky dinosaurů a nakonec 
jsme se s érou dinosaurů rozloučili rekonstrukcí jejich  
zániku – meteority a sopečná činnost.
Den třetí – třetihory a čtvrtohory
Tento den jsme vzali letem světem třetihory. Zahráli 
jsme si hledací pexeso na louce za zámkem. Děti hle-Lamí lebka z Antroposu 

Pohoda v oboře
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daly a spojovaly třetihorní zvířata s jejich současnými 
potomky. Pak jsme přeběhli několik etap vývoje a stali 
jsme se lidmi, co už umí (nebo v našem případě se snaží) 
zapálit oheň. Nasbírali jsme dřevo a seno. Děti nejprve 
zkusily zapalovat pomocí kamenů – nepodařilo se. Pak 
zkoušely křesadlo - nepodařilo se. Až nakonec dostaly 
noviny a zápalky a konečně jsme měli oheň. Část naší 
tlupy mezitím připravovala placky. Nebylo to jednodu-
ché. Nejprve vymlátili obilí, pak ho museli odplevit a pak 
umlít mouku. Bylo to opravdu náročné. Pomohli jsme si 
koupenou moukou a spolu s namletou celozrnnou jsme 
připravili placky. Všem moc chutnaly a tak jsme je dělali  
i většinu odpoledne. Uvědomili jsme si, jak musel být ži-
vot náročný. Člověk nedělal nic jiného, než si obstarával 
potravu. Odpoledne jsme vyráběli ještě luky a šípy.
Den čtvrtý – čtvrtohory
Vyrazili jsme opět na výlet, tentokrát do Antro- 
posu – zjistit jak to vlastně bylo s tím vývojem člověka, 
který jsme si předchozí den tak zkrátili. Seznámili jsme 
se s Lucy – nejstarší slečnou na světě, viděli nástroje, 
obydlí a mazlíčky pravěkých lidí, samozřejmě i slavného 
mamuta v životní velikosti i s mládětem. Dobře jsme si 
prohlédli i hliněné sošky a nádoby, které nám byly inspi-
rací pro naše odpolední tvoření. Ještě než jsme se vrátili 
na zámek na výborný oběd, trochu jsme si zablbli na hři-
šti před Antroposem.
Den pátý – archeologie
Pátek bývá na našich táborech o hledání pokladů. Ani 
letos to nebylo jinak. Hned ráno jsme se vydali na stezku 
po šipkách, kde na nás čekaly otázky a úkoly, které dě-
tem připomněly věci, které se dozvěděly v předchozích 
dnech. Také jsme si zahráli na archeology a dávali do-
hromady pravěkou keramiku z nalezených střípků a od-
krývali nalezené zkameněliny. Postupně našly všechny 
kmeny své poklady a tak jsme spěchali zpátky na zámek, 
abychom si je rozdělili. Po obědě jsme si zašli na zmrz-
linu a na hřiště. Příliš horké počasí nás zahnalo zpátky do 
chládku zámku, kde už zbývalo jen rozdat pamětní listy, 
malé dárky a rozloučit se.
Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že se zase 
uvidíme.
Další fotky jsou na www.rodinnecentrumsokolnice.cz. ■ Obdivujeme mamuta v Antroposu 

Výlet do Dinoparku 

Ohlédnutí za Rožnovem pod Radhoštěm 
„Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme zbudovati 
pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice va-
lašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě 
výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu.“
Takové, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel Valašského 
muzea v přírodě Bohumír Jaroněk (v časopise Naše Valašsko, 1932).
(převzato z webové stránky www.vmp.cz) 

Dne 25. července 2016 uspořádala 
sociální komise při OÚ Sokolnice pro 
občany naší obce zájezd do skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Historie 
a proslulý skanzen láká stále, a jak 

se k tomu prázdniny nabízejí, účast-
níci se skládali převážně z prarodičů 
a dětí, ale i mladí rodiče byli zastou-
peni. Již před osmou hodinou ranní 
se všichni účastníci shromáždili před  

S-pasáží, za chvíli přijel ze Židlocho-
vic autobus poskytnutý firmou Adosa 
s řidičem panem Hradílkem a mohli 
jsme vyrazit.

Cesta se nám sice proti plánu 
trochu protáhla, ale pracovníci 
skanzenu nám ochotně vyšli vstříc  
a dohodnutou hodinu prohlídky nám 
posunuli, takže jsme o nic nepřišli.

Skanzen se oficiálně nazývá Va-
lašské muzeum v přírodě a sestává 
ze tří částí – Dřevěného městečka, 
Mlýnské doliny a Valašské dědiny. 
Prohlídka Mlýnské doliny je možná 
pouze s průvodcem, proto jsme  
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využili chvíle, než na nás přišla řada, 
a odebrali se nejprve do Dřevěného 
městečka. To si mohl každý prohléd-
nout individuálně, ale jak to udělat 
se společnou vstupenkou? To by ne-
byla naše sokolnická děvčata, aby 
na to nepřišla – potom už stačilo říci  
u vstupu, že jsme ze Sokolnic pod 
Mohylou míru – a mohli jsme se po-
hybovat po celém areálu.

V Mlýnské dolině nám paní prů-
vodkyně ukázala valchu, mlýn, pilu, 
hamr a další budovy. Jak jednotlivé 
stroje a zařízení pracovaly, nám ná-
zorně předváděl zručný řemeslník.  
V lisovně oleje pomohly s ukázkami 
i děti z našeho zájezdu. Ani jsme ne-
chtěli věřit, že naši předkové lisovali 
olej i ze švestkových pecek.

Ve Valašské dědině už jsme si po-
tom zase jednotlivě podle chuti pro-
hlédli domky, chalupy a chaloupky, 
poobděvali ve stylové hospodě jídla 
typická pro zdejší kraj. Ti nejodváž-
nější se vydali i na rozhlednu Dušana 
Jurkoviče, která se vypíná nad are-
álem skanzenu. Měla stát již roku 
1896, ale svého prvního otevření se 
dočkala až v roce 2012.

O co déle jsme cestovali do Rož-
nova, o to rychleji nám uběhl čas 
strávený ve skanzenu, proto jsme se 
v půl páté odpoledne museli vydat na 
cestu, abychom se vrátili včas domů. 
Počasí se nám vydařilo stejně jako 
celý den a věřím, že si všichni účast-
níci domů přivezli pěkné zážitky. 

-Jitka Čermáková-

Výlet do Letovic
Sokolničtí senioři, či spíše seni-

orky, nezaháleli ani o prázdninách. 
Na 11. srpna 2016 připravili výlet 
do Letovic. Cílem byl zámek, barokní  
lékárna v bývalém klášteře a kostel 
Sv. Prokopa.

Sešli jsme se v hojném počtu té-
měř třiceti lidí, včetně několika dětí, 
protože, jak víte, prázdniny jsou pro 
seniory obdobím, kdy nastupují do 
služby a věnují se vnoučatům. Do Le-
tovic jsme jeli z Brna vlakem, vystou-
pili ve stanici Letovice – zastávka  
a pokračovali pěšky necelé dva kilo-
metry do kopce k zámku, který byl na 
programu jako první.

Prohlídka letovického zámku je po-
někud netradiční. Zámek za osm sto-
letí své existence vyměnil jedenáct 
majitelů, posledním je pan Vavříček, 
který koupil zámek v roce 2004 od 
hraběte Kálnokyho. Zámek byl ve 
značně zdevastovaném stavu a jeho 
současný majitel se snaží ho nema-
lým úsilím a investicemi zrekonstru-
ovat do původní podoby a slávy. Nej-
cennější je rozsáhlý zámecký park, 
který má 26 hektarů. Pan Vavříček 
začal opravou fasády zámku, pokra-
čoval horním patrem a nyní jsou na 
řadě přízemí a první patro. 

A co bylo na prohlídce zvláštního? 
Průvodkyně nás seznámila s histo-
rií zámku a poté už jsme procházeli 
zámkem samostatně. Ač poměrně 
rozsáhlá budova, trasa prohlídky je 
vyřešena velmi prakticky pomocí  



Sokolnický zpravodaj     8–9/2016 15

důmyslných překážek v podobě his-
torických kusů nábytku, takže za-
bloudit se prostě nedá.

Zámek nemá sice ucelené sbírky 
historických předmětů či nábytku, 
ale jsou zde ke zhlédnutí nejrůznější 
klavírní křídla, šicí stroje nebo skříně, 
které si dokonce můžete zakoupit. 
Prohlídka opravdu stála zato!

Neméně vtipně prohlídka končí –  
v zámecké restauraci. Škoda, že ne-
jsou zařízeni na větší skupiny, čekání 
na jídlo bylo poměrně zdlouhavé  
a jen tak tak jsme stihli přejít do 
historické lékárny v klášteře Milo-
srdných bratří, kde už na nás čekala 
průvodkyně. Její výklad byl velmi 
poutavý, vysvětlila nám, jak měli lé-
kárníci označené skupiny léků, pro-
zradila, kde jsou tajné přihrádky, jak 
se skladovaly jedy a jiné zajímavosti.

Poté jsme se přesunuli do kostela 
Sv. Prokopa. I tam nám paní průvod-
kyně podala zajímavý a podrobný vý-
klad o všech zajímavostech, které se 
v kostele nacházejí, nebo o tom, jak 
byl kostel a jeho původní okna pře-

stavěny, když během třicetileté války 
vyhořel. V kostele najdeme křížovou 
cestu, sedm oltářů a také zvony, 
které původně byly ve zvonici mimo 
kostel.

Touto prohlídkou jsme náš pro-
gram vyčerpali, síly však ještě ne. 

Proto se někteří zdatnější jedinci vy-
dali na cestu k nádraží pěšky, jiní dali 
přednost autobusu. Za chvíli přijel 
rychlík od Prahy, abychom se rychle 
dostali domů a mohli se těšit na další 
výlet v měsíci září. 

-Jitka Čermáková-

Účast v krajském kole 
V letošním roce před prázdninami 

se jedné z našich dorostenek po- 
dařil velký úspěch, postup z okres-
ního kola do krajské soutěže v ka-
tegorii dorostenka-jednotlivec. Tento 
úspěch je o to cennější, že naši do-
rostenci nemají prostor ani překážky 
pro trénink jednotlivých disciplín. 
Dále Vám popíše své dojmy naše 
mladá hasička Radka Mášová.

Do krajského kola, které se konalo 
v Drnholci 11. června 2016, jsem 
postoupila z kola okresního. Postu-
pující byly první dvě umístěné a já 
byla jako první náhradník ze třetího 
místa. Jedna z dívek umístěných 
přede mnou odstoupila. Hned jak 
jsem se to poprvé dozvěděla, jsem 
měla hrozný strach. Myslela jsem, že 

to nezvládnu, ale trenéři mi dodali 
sebevědomí a sestavili mi tréninkový 
plán. Trénovat jsem musela dvojboj, 
100 m překážek a testy. 

Dvojboj se skládá ze 100m trati, na 
které musím přenést hasicí přístroj  
a překonat bariéru, ve které je okno 
na proskočení. Tuto trať jsem na zá-
vodech zdolala za 21,12 sekund. 

Druhou disciplínou je 100m trať s 
překážkami, jejíž součástí je 80cm 
bariéra, přenos hadic přes kladinu 
a připojení hadic k rozdělovači. Zde 
jsem dosáhla času 23,39 sekund. 

Testová část se skládá z historie 
hasičů, legislativy, požární ochrany, 
technických prostředků a zdravo-
vědy. Testy jsem zvládla bez chyby 
a morální podporou na závodech  

mi byli trenéři (J. Krejčí, P. Slouka  
a J. Máša) a také kamarádi K. Slou-
ková a M. Černý. Celkově jsem se 
umístila na 6. místě z 11 účastnic. 

Účast na krajském kole byl pro mě 
velký zážitek. -Radka Mášová-

Srpen–září
Srpen a září je měsícem zařazeným do období včelař-

ského plného léta a podletí. V tomto období jsou včel-
stva jako každý rok již krmena a připravována na zimní 
období. Ale tento rok je zvláštní tím, že bylo nutno začít  
krmit mnohem dřív, protože v přechodovém období ne-

byla žádná snůška a matky by v rozhodujícím období 
přestaly klást a tím by nebyl dostatek důležitých dlouho-
věkých včel, nutných pro přezimování. Dříve se začínalo 
krmit po slunečnici koncem srpna, letos se začalo v polo-
vině července, byla velká slídivost mezi včelstvy. 

 Hlavním faktorem je málo zdrojů nektaru. Před dvěma 
roky jsem vzpomínal záležitost převčelení republiky, nebo 
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spíš jeho nerovnoměrné zavčelení. Proto se ani nedivíme, 
jak v médiích ukazují umisťování včelstev ve velkoměs-
tech na střechách domů. Je to celkem logické, protože 
ve staré zástavbě je velké množství zeleně, kterou nikdo 
moc neohrožuje. Ale stačí se podívat po venkově jako  
u nás, kdo chce, ten využívá techniku pro čištění zeleně. 
Je to zajímavé, ale když se podíváme okolo sebe, tak 
dráhy, silničáři, energetika, vodní toky a i obecní úřady 
provádí čištění svých ploch. Já vím, každý řekne, že se 
to musí udělat, jenom by mě zajímala otázka výsadby, 
protože jak čteme v kronikách od našich dědů, kteří tyto 
stromy sázeli, měli svůj cíl, zdroj nektaru, obživu pro  
včely.

Ale položím znovu otázku plánování v souvislosti s do-
tační politikou. Evropská unie plánovitě podporuje rozvoj 

včelařství, to samé činí náš stát a i kraje, ale bude se to 
schopno uživit? Na krajině s regulovanou zelení?

Krmení je prováděno cukerným roztokem na různé 
způsoby tzn.: buď přímo jako roztok nebo zalitý krystalový 
cukr, případně hotové na bázi sacharózy, která nevyvo-
lává takovou snahu o loupež mezi včelstvy. V tomto ob-
dobí je nutné taky sledovat napadení varroázou. Členům 
budou dodaná léčiva na další období.

A taky pár informací ze spolkové činnosti: již přes rok 
je využíváno zavedení dat do centrální evidence Českého 
svazu včelařů, a při tom každé stanoviště by mělo být  
a obvykle je vedeno na centrální evidenci Českomorav-
ské společnosti chovatelů, a.s. v Hradisku, kde od koní 
až po jednotlivá včelařská stanoviště se jednou do roka 
hlásí počty včelstev. -Václav Hůrka-

Amur bílý
Amur bílý je v Česku nepůvodní 

druh kaprovité ryby. Původní domo-
vina amura je východní Asie, povodí 
řeky Amur a Čína. Do tehdejšího 
Československa se pak dostal přes 
tehdejší Sovětský svaz roku 1961. 
Byl u nás pokusně vysazen hlavně 
z důvodu jeho rostlinožravosti, a to 
za účelem likvidace porostů rákosí. 
Po potvrzení úspěšnosti chovu v na-
šich podmínkách byl do sportovních 
revírů poprvé vysazen v roce 1972. 
Amur má šupinaté, hodně válcovité 
tělo (v mládí je podobný jelci tloušti), 
se širokou, svrchu zploštělou hlavou 
a zvláštními ústy se silnými kožna-
tými pysky plnými požerákových 
kostí, sloužící k drcení vodních po-
rostů. Oči amura jsou posazeny po-
měrně nízko, na úrovni koutků úst. 
Hřbet je tmavozelený, boky zlatavé, 
břicho bílé. Ve svém přirozeném 
prostředí dorůstá délky až 150 cm 
a hmotnosti kolem 50 kg. Největší 
jedinci v evropských vodách dorůs-
tají délky kolem 100 cm a hmotnosti 
15–20 kg. V Česku se amurovi daří 
lépe v teplejších vodách, tedy hlavně 
na Jižní Moravě. Dožívá se věku až 
20 let. Amur bílý se mimo svou do-
movinu přirozeně nevytírá, proto je 
jeho výskyt podmíněn umělým vy-
sazováním. Vysazuje se do nádrží, 
tůní, odstavných ramen, do velkých 
řek i do rybníků. Protože požírá mak-
rovegetaci, je využíván k melioraci 
zarostlých rybníků. V prvních dnech 
po vylíhnutí se živí převážně zooplan-
ktonem. Později postupně přechází 
na rostlinnou stravu, kterou tvoří pře-

vážně vodní rostliny a vláknité řasy. 
K trávení rostlinné stravy slouží jeho 
prodloužené střevo, které měří při-
bližně dvakrát více než je délka sa-
motné ryby, většina zkonzumované 
potravy však odchází z těla nevyužita 

(poslouží ale jako potrava v rybnič-
ním potravním řetězci či podklad pro 
tvorbu mikroorganizmů). Pokud je 
amur chován v kaprových rybnících, 
dokáže se přizpůsobit i stravě před-
kládané kaprovi. Rostlinnou potravu 
intenzivně přijímá především při 
vyšší teplotě vody.

Amur se loví od pozdního jara do 
podzimu, hlavně v teplých letních 
měsících, a to především v podvečer 
a v noci, konkrétně mezi 19.–23. ho-
dinou. Oblíbenou nástrahou, na kte-
rou je loven, je čerstvý hrách, rohlík, 
či kůrka chleba na hladině, nezřídka 
však vezme i kukuřici. Po záběru 
amur zpočátku nijak silně nebojuje, 
jakmile však ucítí břeh, stává se  
z něj energický bojovník a zdolávání 
velkého amura v noci je opravdový 

zážitek. Amur má velmi chutné bílé, 
netučné maso a svalovina obsahuje 
menší počet drobných kostí než kapr. 
Hodí se na úpravu pečením, či sma-
žením. V Česku si pomalu probojo-
vává cestu i na vánoční tabuli.

AMUR NA VÍNĚ
600 g amura, 50 g másla, 1 cibule, 
5 rajčat, 1 dcl bílého vína, celý pepř, 
bobkový list, nové koření, mletá pap-
rika, sůl, citrón.
Porce ryby pokapeme citrónovou šťá-
vou a necháme odležet. Na másle 
zpěníme na kolečka nakrájenou 
cibuli, přidáme koření, nakrájená 
rajčata a osolenou rybu. Vše lehce 
zaprášíme paprikou a podlijeme ví-
nem. Za častého podlévání pečeme  
v troubě.                            -Laďa Žilka-

 ► Pronajmu  
dva ary zahrádky.  
Tel. č. 777 160 339

inzerce
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Sokolnické fotbalové naděje
Nejen házená, všestrannost, taneční a jiné pohybové 

kroužky, ale v pozadí také fotbalové tréninky našich ma-
lých dětí jsou jednou z aktivit, které TJ Sokol Sokolnice 
podporuje. Pod vedením Luboše Krále a Pavla Sekaniny 
na půdě sokolovny a místního školního hřiště pomalu vy-
růstají malí fotbalisti.

Dobrovolná činnost a trpělivost našich trenérů a snaha 
našich ratolestí se úspěšně poprvé ukázala na přátel-
ském fotbalovém utkání, které proběhlo dne 17. června 
2016, v odpoledních hodinách na travnatém fotbalovém 
hřišti TJ Sokol Opatovice, v délce 3 × 15 minut, a to proti 
místnímu dětskému fotbalovému týmu. Naši chlapci na-
stoupili v modro-žlutých dresech a tým Opatovic v dre-
sech bílo-černých. 

Věřte nebo ne, adrenalin to tedy byl. Rodiče podporo-
vali své ratolesti, jak mohli a byli mile překvapeni, jak se 
naši mladí borci a borci Opatovic svých rolí ujali. Jak jinak 
než s úsměvem a očekáváním zahájily oba týmy zápas za 
slunného odpoledne společným nástupem a pozdrave-
ním jeden druhého, jako profíci. Po pár minutách začátku 
padl první, naprosto parádní gól ze strany hráčů Sokolnic 
a chlapci a rodiče jásali. Za pěkného slunečného odpole-
dne jsme obdivovali nasazení obou týmů a pokračování 
utkání. Každý hráč na hřišti se snažil, jak to šlo a pro-
tože šlo o zcela první utkání, věříme, že to pro chlapce 
nebylo jednoduché. K velkému překvapení tým Sokolnic 
dával další a další gól a soupeř se nestačil divit. Všichni 
se snažili hrát jako tým, mezi chlapci přicházely skvělé 
nahrávky za pomoci rad trenérů, objevily se trefné výkopy 
útočníků, golmanům v bráně to velmi dobře sedlo, góly 
z penalty nebyly o nic pozadu, hráči se snažili hrát jako 
tým. Utkání skončilo stavem 16:1 pro tým Sokolnic za 
hlasitého aplausu užaslých rodičů.

Pro velké nadšení proběhlo následně další drobné od-
polední utkání v rámci tradičního tréninku a to na školním 
hřišti mezi týmem Sokolnic a Újezdem u Brna. Tentokrát 
byly týmy rozděleny do dvou skupin, přičemž tým Újezdu 
byl opravdu dobře připraven a ve svých zelených dresech 
nenechal našim borcům nic zadarmo. Nemalým pře-
kvapením pro chlapce Sokolnic bylo ženské zastoupení  

v týmu Újezdu u Brna, které zastoupila jedna hráčka,  
a této mladé slečně to opravdu šlo.

Nejdůležitějším momentem letošního tréninkového 
pololetí se však stalo vůbec první utkání chlapců konané 
v rámci jubilejního 25. ročníku akce Saňař Cup 2016, 
největší a nejstarší český futsalový turnaj na Jižní Moravě 
hraný na jednom hřišti. Pětadvacátý ročník Saňař Cupu 
zpestřila nejen exhibice Mercedes Teamu Petra Švan-
cary, ale i vůbec první exhibiční utkání Sokolnických fot-
balových nadějí dne 1. července 2016 na půdě sokolnic-
kého házenkářského hřiště u místního rybníka. Zde, ve 
večerních hodinách, proti sobě nastoupily týmy Sokolnic, 
Opatovic a Újezdu u Brna. Pro všechny týmy to byla velká 
změna, jak v povrchu hřiště, tak množství diváků, které 
sledovalo jejich výkony. Týmy Sokolnic byly rozděleny na 
tým Saňař „A“ a Saňař „B“. Tým Saňař „A“ nastoupil proti 
týmu Újezdu u Brna. Tým Saňař „B“ nastoupil proti týmu 
Opatovic. Utkání se neobešlo bez hlasité podpory rodičů, 
ale i ostatních diváků a návštěvníků akce Saňař Cup 
2016, kteří si jistě přišli na své. Naši chlapci opět nastou-
pili v modro-žlutých dresech, tým Újezd u Brna tradičně 
v zelených dresech a tým Opatovic tentokrát v dresech 
modrých. Věříme, že se utkání mladých fotbalistů chystá 
na akci Saňař Cup i v příštím ročníku a bude pokračovat 
ve skvělé sestavě všech týmů a naše mladé naděje pod 
vedením svých trenérů Luboše Krále a Pavla Sekaniny 
vystoupí posíleni o nové dovednosti v oblasti fotbalu, kte-
rým se budou aktivně v nadcházejících pravidelných tré-
ninkových odpoledních věnovat.

Saňař Kinder Cup 2016 – 1. Ročník sestavy hráčů:
Saňař „A“: Luboš Král, Mirek Baxa, Martin Doležal, Mar-
tin Buček, Honza Furik
Saňař „B“: David Krakovczyk, Martin Kudla, Vašek Vršec- 
ký, David Sekanina, Tomáš Havránek, Filif Dobrovolný
Tým Opatovice: Jan Bednář, Vojtěch Dobrovolný, Václav 
Kost, Matyáš Kuňárek, David a Patrik Hřebíčkovi
Tým Újezd u Brna: Katka Tálská, Dan Kadlčík, David  
Jurák, Dominik Šedivý, Standa Beran, Čenda Beran

Výsledky utkání:  Saňař „A“–Újezd u Brna  2:1
 Saňař „B“–Opatovice  0:3

Sestava hráčů zápas Sokol/Opatovice – viz. Foto - Luboš K., Martin D., David S., David K., Martin K., Honza F., Filip D. (golman), 
Vašek V., Mirek B. (golman), Tomáš H., Simon T 
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Závěrem utkání byl boj o třetí místo tým Saňař „B“–
Újezd u Brna s výsledkem 1:4 a boj o první místo tým 
Saňař „A“–Opatovice výsledkem 4:0.

K vyhlášení výsledků se všechny týmy vzorně seřadily 
k obdržení symbolických cen pro všechny. Asi nejhezčím 
oceněním byl pro mladé hráče potlesk diváků, hlavně  

z řad rodičů, a získání medaile za jednotlivá místa – viz. 
foto.

Na závěr nezbývá než popřát našim mladým nadějím 
hodně vytrvalosti v dalším tréninku a našim trenérům 
hodně sil v dalším pokračování práce s těmito dětmi  
v této oblasti, která má jistě šanci na další pokračování.■

18

Klekání v Sokolnicích
Tradice zvonění v našich krajích 

sahá až do dob císaře Josefa II., 
který vydal nařízení o povinnosti zří-
dit zvonici v každé obci, a to z důvodů 
praktických, totiž zajištění poplachu 
při požárech, povodních a jiných hro-
zících nebezpečích.

Zvonice se stavěly obvykle v cen-
tru vesnice, to aby k ní bylo odevšad 
stejně daleko a aby byl zvuk zvonu 
dobře slyšitelný na všechny strany. 
Zvonění za dřívějších dob bylo po-
važováno za čestnou funkci, obsta-
rával ho většinou některý vážený 
hospodář. Časem se začalo na tyto 
zvonice zvonit třikrát denně klekání a 
při tomto zvonění měl každý poklek-
nout, muži smeknout a pomodlit se 
„Anděl Páně“. Odtud tedy pramení 
délka zvonění – 2,5 minuty. 

Zvonilo se vždy v pravidelný čas. 
Podle ranního zvonění se vstávalo, 
v poledne obědvalo a večerní zvo-
nění bylo i pokynem pro děti, aby 
šly domů, protože chodí klekánice, 
která zlobivce a opozdilce odvleče. 
Ze stejného důvodu chodila krajem 
i polednice, to aby neposedné děti 
byly doma včas k obědu. A samo-
zřejmě se zvonice rozezvoní i v pří-
padě úmrtí.

Dříve se zvonilo v různý čas podle 
toho, jak se rozednívalo a smrákalo, 

což se respektuje dodnes, v dobách 
letního a středoevropského času. 
Dnes se v různých lokalitách a podle 
ročního období zvoní ráno od 5 do  
7 hodin, večer od 18 až do 22 ho-
din. V Sokolnicích – až donedávna –  
zvonilo se pravidelně třikrát denně,  
v 6 ráno, v poledne a v 7 večer. 

Dnes, z neznámých důvodů – tedy 
alespoň naprosté většině sokolnic-
kých občanů, je tento důvod ne-
jasný – bylo ranní zvonění posunuto 
na sedmou hodinu. A není divu, že 
spoustě občanů tato změna vadí. 
Mně třeba každodenní ranní zvonění 
vyprovázelo do práce. A dnes? Ve 
vzduchu zbyla pouze díra vyplněná 
tichem… Zřejmě byl k této změně 
velmi závažný důvod. Postrádám 
však smysl toho, proč o této změně 
nebyli dopředu občané informováni. 
Dokonce se nenašel nikdo, kdo by 
občanům tento závažný důvod vy-
světlil dodatečně. Vznikají tak po 
obci různé šeptandy – můžou za 
to naplaveniny, kteří si stěžují na 
všechno tradiční atd… 

Řeknete si – mnoho povyku pro 
nic, ale co nás občany čeká v bu-
doucnu? Co dalšího se změní v na-
prosté tichosti a bez informování? 
Před více než čtvrt rokem utichnul 
zvon v šest ráno, co to bude příště? 

Zbouráme kapličku, protože někomu 
vadí ve výhledu?

Nečekám na mé otázky odpověď. 
Ono je totiž už pozdě. Odpověď na to, 
proč se změnila jedna sokolnická tra-
dice, měla přijít ještě před otázkou. 

-Laďa Žilka-

Saňar Kinder Cup 2016 – hráči Sokolnic Saňar Kinder Cup 2016 – hráči všech týmů
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Vážené kolegyně, vážení kolegové – zkrátka jedním souslovím – 
Přispěvovatelé Sokolnického Zpravodaje
Dostalo se mi cti vás obeznámit s novými pravidly pro 
vkládání fotografií, potažmo obrázků k příspěvkům. 
Začnu nejdříve trochu komisně, ale nebojte, každý bod 
se pokusím vysvětlit polopaticky tak, abych to pochopil 
i já:
1. Každý obrázek k článku, tedy fotografie vlastní pro-
dukce či obrázek převzatý třeba z internetu musí mít 
minimální rozměry 4000 pixelů (bodů) u delší strany 
obrázku. 
Všimněte si, že uvádím pouze jen jednu, tedy tu delší 
stranu. Je to z toho důvodu, že někdo fotí na kompakt 
(poměr 3 : 4), někdo na zrcadlovku (poměr 3 : 2), někdo 
na mobil (poměr 16 : 9) a další podle potřeby stahuje 
obrázky z webů (poměr je různý…). Zdá se to složité, ale 
když budete nastavovat svůj aparát na rozlišení, držte se 
u poměru v menu fotoaparátu námi doporučeným číslem 
4000 u té delší strany…
Je to důležité z toho důvodu, že každý obrázek musí 
Ivanka Michálková upravit pro tisk. Pro laika je to tak 
trochu čarování, tady už vstupujeme spolu s Alenkou za 
Zrcadlo do říše divů. Před zrcadlem máme svět světla  
a za ním, na kouzelné straně, svět barev – opravdových, 
hmatatelných barev, takových těch mazlavých, co vám 
ulpí na prstech, či na košili. Pro potřebu grafika – a tím 
se stáváte i vy, kdykoliv zmáčknete spoušť – je vyjádřena 
barevnost světla zkratkou RGB. Toto  znamená označení 
tří základních barev spektra – Red (červená), Green (ze-
lená) a Blue (modrá). Všechny ostatní barvy, tak jak je 
vnímá lidské oko (a také čip fotoaparátu !), jsou pouze 
kombinace těchto barev v určitém poměru. Každý obrá-
zek v digitální podobě je tedy zaznamenán v RGB. Dnešní 
fotoaparáty vám dají v Menu na výběr buď Adobe RGB, 
nebo sRGB – lepší volba je Adobe RGB, má lepší gamut… 

tady už se dostáváme na tenký led odborných pojmů, 
představte si tedy barevný flek, který obsahuje všechny 
barvy světa, které si jen dovedete představit a ten, který 
obsahuje těch odstínů nejvíc, je Adobe RGB.
Logicky z tohoto grafu vyplývá, že z více se lépe vybírá… 
ale pokud máte možnost pouze sRGB, taky dobrý.
Velice je také v Menu fotoaparátu důležitá volba Veli- 
kost jpeg – vždy zvolte tu nejvetší (ta by měla zaručit  
300 DPI…).
Skutečnost je taková, že světlo na papír nepřeneseme 
a je tedy nutné tyto světelné informace převést do hma-
tatelné podoby, v našem případě digitální pixely (body) 
do miniaturních kapiček barev. A aby byl tisk kvalitní, je 
nutno mít těchto kapiček minimálně 300 na délku palce 
(INCH) v případě fotografie a 600 v případě ilustrace. 
Tento poměr se vyjadřuje zkratkou DPI – Dots Per Inch 
(Bodů Na Palec). Někdy se setkáte se zkratkou PPI, což 
znamená Pixelů Na Palec – výsledek je stejný… A teď bu-
deme chvíli pracovat s už známými čísly. Jako příklad si 
uvedeme rozlišení snímku 3000 × 4000.

Toto je pro následující úpravu pro tisk to nejvhodnější  
nastavení. Rozměry obrázku v pixelech 4000 × 3000  
a rozlišení (velikost) 300 bodů na palec (DPI) vám  
zaručí kvalitní úpravu pro tisk obrázku ve velikosti až  
33 × 25 cm.
A teď přichází na řadu typický (bohužel) příklad podkladu 
pro tisk nevyhovujícího:

sRGB

ADOBE RGB (1998)
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Rozměry obrázku 640 × 480 pixelů (mimo jiné, tohle je 
počet bodů na analogové televizi, takové té vypouklé, 
hluboké jak skříň po babičce – ano, to je ta, co jste už 
dávno odvezli do sběrného dvora…) a rozlišení 72 DPI. 
72 DPI udává počet bodů, které jsou užívány pro zobrazo-
vání obrázků na internetových stránkách, ve vašich mai-
lech či mobilech. Toto číslo je tak nízké z toho důvodu, 
aby se obrázky rychleji načítaly a produkty, které tímto 
zobrazují tedy rychleji prodávaly… v dnešní rychlé době 
pochopitelné, ale pro tisk naprosto nevhodné řešení. Mo-
bily, jako nejrozšířenější podklad pro sociální weby, fotí 
ve velikosti 72 DPI a toto nastavení nejde nijak změnit, 
takže s tím počítejte.
Všimněte si, že při těchto číslech je výsledná velikost ob-
rázku 22 × 16 cm, což se může zdát dostatečné, ALE…

…po převodu na 300 DPI nutného pro tisk se nám veli-
kost obrázku smrskla na pouhých 5,5 × 4 cm…
Krutá a neměnná realita.
Uznejte, že tak malý obrázek by bylo nutné ve Zpravo-
daji hledat lupou. Takže Ivanka Michálková každé číslo 
zpravodaje řeší neřešitelné dilema použít nepoužitelné 
obrázky z vašich akcí. Dokud byl zpravodaj z větší části 
černobílý, dalo se to nějak s přimhouřenýma očima přejít. 
Jdeme ale se Zpravodajem stále kupředu a je tedy ne-
zbytné se tomu přizpůsobit.
Bez vašich příspěvků by nebyl Zpravodaj tím, čím je dnes 
a určitě jste také i vy zaznamenali v poslední době více 
kladných poznámek na konto Zpravodaje.
2. Dodávejte prosím obrázky pouze ostré, nerozmazané.
Takže už máme vše pořešeno a KVALITNÍ obrázky pro-
jdou zrcadlem na druhou stranu k Alence (tedy k Ivance) 
na zpracování a tady teprve začíná to pravé kouzlení.  
Reprodukce barevného obrazu se provádí VÝTAŽKO-
VÁNÍM, tj. rozkladem barevného obrazu do několika  
PROCESNÍCH BAREV. Standardem jsou čtyři procesní 
barvy CMYK (Cyan – Azurová, Magenta – Purpurová, 
Yellow – Žlutá, Key – Klíč, tedy vlastně Černá, to asi 
proto, že černá je barva klíčová…)
A podobně jak u RGB,  tvoří u CMYK vzájemné míchání 
bodíků v DPI barevné odstíny podle poměru, v jakém 
jsou tisknuty na papír a pokud by byly barvy ideální, tak 
smícháním tří základních barev žluté, purpurové a azu-
rové by vznikla barva černá. Nežijeme však v ideálním 
světě, skutečnost je tedy taková, že vznikne barva tmavě 

hnědá, a to by se projevilo při tisku ztrátou detailů ve tma-
vých tónech, proto se tedy ke třem základním barvám pro 
tisk přidává barva čtvrtá K-  černá.

Tady bych skončil s tím, že vytisknutý obrázek se bude 
barevně docela lišit o obrázku, který vidíte doma na mo-
nitoru. To je způsobeno prostě tím, že barva v pixle je 
prostě jiná, než pixel v barvě. A taky mimo jiné záleží na 
podkladu, na který tiskneme. Ale to už je jiná kapitola…
Pokud jste dočetli až sem a stejně jste mimo – nevadí. 
Stačí, když budete posílat obrázky v tom největším roz-
lišení a velikosti co to jde.                               -Laďa Žilka-
Shrnuto a podtrženo:
Pokud nebudou obrázky zaslány v doporučené velikosti 
uvedené výše, nemůže být, bohužel, obrázek ve Zpravo-
daji vytisknut.

Staň se mladým novinářem!
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vy-

hledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by 
ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlaso-
vým zpravodajem? Potom neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková or-
ganizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy zaměřená na děti, které si hrají na novináře. 
Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, je-
jíž členové se pravidelně schází, učí se vylepšovat své 
psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi 
a dostávají se společně díky novinářským průkazům na 
místa, kam se jen málo kdo smí podívat.
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Brněnští malí novináři spolupracují s celorepubliko-
vými médii, píší recenze pro nakladatelství i moderují 
folklorní a filmové festivaly. Členové mají i vlastní pořad 
na internetovém rádiu Domino a inspiraci do něj nehle-
dají jen v České republice. V předchozích letech navští-
vila redakce z moravské metropole naše sousední státy, 
a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či 
polského Deníku.

Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic ne-
musí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na in-
ternetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit 
reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás 
není nic povinné.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! 
Scházíme se od září do června jednou týdně na dvě ho-
diny v SVČ Lužánky na pracovišti Labyrint v Brně-Bohuni-
cích. Více informací najdete na www.dta.cz, zájemci se 
mohou hlásit na litina.dta@gmail.com. ■

Návesní rybník Sokolnice – přirozené doplňování vody
Na základě iniciativy starosty se dne 20. července 

2016 uskutečnilo jednání se zástupci MÚ Šlapa- 
nice – OŽP, Povodí Moravy a vlastníka závlahového kanálu  
K4 – Agro Tuřany, v rámci které byla diskutována mož-
nost přirozeného doplňování vody z rybníka „Balaton“ do 
rybníka na návsi v Sokolnicích (tak jak tomu bylo histo-
ricky v minulosti). Stran starosty byl vznesen na ostatní 
zúčastněné požadavek k vyjádření, zda existuje (byť jen  
v teoretické rovině) možnost, že by mohlo docházet touto 
formou k zásobování návesního rybníka vodou v jarních 
či podzimních měsících, kdy by srážkový úhrn dovolil pře-
bytkovou vodu z Balatonu odvést závlahovým kanálem až 
do nádrže v obci. 

Z informací zástupkyně MÚ Šlapanice, odboru život-
ního prostředí, vyplynulo, že oni, jakožto představitelé 
vodoprávního úřadu, nemají důvod toto řešení nepod-
porovat, ovšem za situace, kdy tato alternativa bude 
schválena Povodím Moravy a bude zanesena do manipu-
lačního řádu vodní nádrže Balaton. Ten cca před rokem 
pozbyl účinnosti a majitel vodního díla – Povodí Moravy, 
jej musí nechat nově zpracovat. Z předložených mapo-
vých podkladů, které vypovídají o systému závlah v okolí 
Brna, je zřejmé, že v minulosti závlahový systém fungo-
val tak, že čerpací stanicí byla voda čerpána ze Svratky  
a nadzemním kanálem K3 přes k.ú. Brno-Chrlice vedena 
až do nádrže Balaton. To byl hlavní zdroj doplňování vody, 
neboť vodoteč Dunávka nemá stabilní přítok a je odká-
zaná především na klimatickou situaci. V současnosti je 
tato alternativa řešení prakticky nemožná, což potvrdil  
i zástupce Agro Tuřany. Ten sdělil, že čerpací stanice, 
která se starala o doplňování vody kanálem K3 do Ba-
latonu, a kterou se závlahovými kanály zakoupili, byla již 
od předchozího majitele bez čerpadel. V současné době 
je naprosto nereálné, že by firma investovala do obnovení 
tohoto systému finanční prostředky z vlastních zdrojů. Je 
pravdou, že se nyní v Chrlicích závlahy používají k pěsto-
vání zeleniny, stran Ministerstva zemědělství je tendence 
toto odvětví stále více podporovat a rozšiřovat, a do bu-

doucna nelze jednoznačně vyloučit, že by tento závlahový 
systém nemohl být opětovně využit, ovšem v brzké době 
nikoliv. Pokud by firma uvažovala o této koncepci, muselo 
by to být s dotační podporou státu či EU. Dále byl polo-
žen dotaz, kdo by případně financoval nemalé náklady na 
kultivaci a údržbu (nyní zarostlého) nadzemního kanálu  
a čerpání vody z jejich strany do Balatonu.

Zástupci Povodí Moravy konstatovali, že doplňování 
vody z Balatonu do návesního rybníka v Sokolnicích po-
važují za nepřijatelné! Především zde vzniká problém, 
že voda z jednoho povodí nemůže být přenášena do 
druhého povodí. Dunávka má minimální přítok a v době 
sucha prakticky žádný. Na tento vodní tok se váží další 
vodní díla (např. rybníky v Opatovicích) a musí být zacho-
ván minimální průtok, jehož hodnoty jsou přesně dané. 
Nelze tak upřednostnit přenos vody do jiného povodí. 
Pokud by snad mělo dojít k zapracování této varianty  
do manipulačního řádu nádrže Balaton, muselo by to být 
projednáno ve všech obcích, jejímž k.ú. Dunávka pro- 
téká – tj. Otmarov, Rajhradice, Opatovice, Blučina.  
I v případě teoreticky kladného stanoviska všech dotče-
ných orgánů, Povodí Moravy tuto formu řešení odmítá. 
K dotazu starosty, jak situaci řešit, předložili několik ná-
vrhů. Doporučili, aby na toku Zlatý potok – nad rybníkem, 
bylo zbudováno splavové místo, odkud by se stavebními 
úpravami přivedla voda do rybníka. Tato varianta řešení 
však není možná, neboť potřebné pozemky v dotčené lo-
kalitě nevlastní obec. Jinak navrhují situaci i nadále řešit 
dočerpáváním vody ze Zlatého potoka, tak jako je tomu 
doposud. Jsou schopni při stanovení nového povolení  
k dočerpávání (které bude nutno vyřídit v roce 2018) od-
souhlasit cca dvojnásobný vteřinový průtok, což by pro 
stav vody v potoce nemělo mít zásadní vliv a rybníku by 
to mohlo ještě více prospět. Poslední variantu – dlouho-
době nejlevnější, navrhují zvážit svedení oddělené deš-
ťové kanalizace z části obce do rybníka. Stejně tato voda 
přichází do Zlatého potoka, ze kterého se rybník dopou-
ští, tak jako v některých dalších obcích na tomto toku 
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před Sokolnicemi. V době vydatných srážek by mohlo 
dojít k přirozenému doplnění stavu vody. Zástupci Povodí 
Moravy prezentují, že jsou si vědomi argumentace, že  
v takovém případě mohou do rybníka vniknout látky, 
které zůstávají na komunikacích (např. zimní posyp), 
či obyvatelé zneužijí dešťovou kanalizaci. Stejně tak je 
tomu ve chvíli, kdy voda vtéká do potoka. Pak už je dle 
jejich názoru jen na obci, aby technicky zajistila pouštění 
vody z kanalizace do rybníka podle vlastní potřeby (např. 
mimo tání či prvních jarních dešťů).

S ohledem na obsah tohoto jednání a především po-
stoj Povodí Moravy, je zřejmé, že nepřipadá v úvahu, 
abychom docílili přirozeného doplňování vody z rybníka 
„Balaton“ do rybníka na návsi v Sokolnicích! Rybník tedy 
bude i do budoucna odkázán na doplňování vody čerpa-
dlem ze Zlatého potoka...  -starosta-

Anonym v ordinaci
Na vedení Mediclinic přišel anonym ohledně praktických 
lékařů v Sokolnicích/Telnici. Vedení obce nám anonym 
předložilo, a protože se v něm uváděly lživé a osoču-
jící informace, ráda bych tímto způsobem reagovala.  
S dotyčným si to jinak vyříkat nelze.
V anonymu bylo uvedeno, že nikdy nejsem v pracovní 
době na pracovišti, věnuji se politické kariéře a navíc 
pracuji jako patolog. Ohledávám mrtvoly, a tedy nemám 
co dělat v ordinaci praktického lékaře.
K tomu bych ráda uvedla následující informace:
● Nyní jsem v předatestační přípravě na praktického 
lékaře, tudíž je nutné – z administrativních důvodů, aby 
v ordinaci byl ještě atestovaný lékař, který se zaručuje za 
správnost mé práce do atestace, která proběhne na jaře 
příštího roku. V ordinaci bývám v ordinační hodiny vždy, 
mimo povinných školení, kurzů a dovolené.
● Politické práci se věnuji pouze v místě bydliště  
a pouze jako neplacená zastupitelka/radní, ve svém vol-
ném čase a dobrovolně, z tohoto mám jedině tak dobrý 
pocit, že něco dělám pro svou obec a také ukrácený čas, 
který ukousnu své rodině. I když mi bylo několikrát nabí-
zeno místo starostky či politické angažmá na kraji, poli-
tickou kariéru odmítám a chci se věnovat medicíně.
● Na minimální úvazek, mimo ordinační hodiny v So-
kolnicích a v Telnici, pracuji na Ústavu patologické fyzio-
logie lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zde 
učím budoucí lékaře a věnuji se vědecké práci. Obor 
patologická fyziologie nemá s patologií nic, kromě po-
dobného názvu, společného. Jedná se o obor, který se 
věnuje vzniku a průběhu nemocí, já se konkrétně věnuji 
cukrovce, nikoho zde nepitvám a neohledávám mrtvoly,  
i když, nutno podotknout, i patolog si běžně může doplnit 
atestaci z praktického lékařství a těla praktického lékaře.
Tímto anonymem mi byl velice znepříjemněn průběh 
předatestační přípravy, nehledě na to, jak jsme dopisem  
s panem doktorem Spáčilem znechuceni.
Prosím tedy pro příště, kdyby kdokoli nebyl spokojen  
s čímkoli, či potřeboval cokoli vysvětlit, například, proč 
jsme v ordinaci dva, bylo by ideální ptát se osobně.
Děkuji za pochopení

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo mi vyjadřují 
podporu a naší práce si cení.

-MUDr. Vendula Bartáková-

Jak třídíme v Sokolnicích
Většina občanů přijíždí na sběrné středisko odpadů, aby 
do kontejnerů naházela roztříděný odpad, protože ví, 
že to má smysl. My vám nyní přinášíme zpětnou vazbu  
o tom, kolik jste vytřídili za 1. pololetí roku 2016. 
železo  7 kontejnerů 7,65 t
stavební směs 7 kontejnerů 24,90 t
beton, cihly 2 kontejnery 10,16 t
pneumatiky 2 kontejnery 1,34 t
nebezpečný odpad 14 beden 3,42 t
textil 2 kontejnery 3,78 t
dřevotříska 14 kontejnerů 18,10 t
bio odpad 26 kontejnerů 52,40 t
objemný odpad 16 kontejnerů 13,82 t
papír 18 kontejnerů 14,34 t
plast  18 kontejnerů 16, 39 t
sklo 31 sídlištních kontejnerů 5,45 t
komunální odpad 18 kontejnerů U této položky 
bychom rádi připomněli, že sem patří vše, co se nehodí 
do shora uvedených kontejnerů. Někteří občané přijedou 
se zavázanými pytli a hodí je do komunálního odpadu.  
A obsah? Vše – železo, sklo, plast atd. Tak moc prosíme, 
nejdřív to roztřiďte a pak přijeďte!
Další příklad – hodí rádio do textilu, nebo igelitový pytel 
i s trávou do bio odpadu. Nejzávažnější případ se stal 
nedávno. V kontejneru s dřevotřískou bylo složení: dole 
dřevotříska pak komunál a nahoře opět dřevotříska. Pra-
covníci SITA to pak musí přetřídit a přeložit. K nám se 
to pak zpětně vrací v podobě stížností a zvýšených ná-
kladů. My nejsme schopni vše uhlídat, pokud si něčeho 
podobného všimnete, dejte, prosím, vědět obsluze SSO. 
Pak jsou občané, kteří na sběrný dvůr nejezdí vůbec, ale 
to je na jiné téma. Těm, kteří poctivě třídí, moc děkujeme 
za spolupráci.
Pokud máte nějaké náměty, připomínky, postřehy, mů-
žete je napsat na e-mail:  sso@sokolnice.cz

-pracovníci sběrného střediska-
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Ve středu 24. srpna 2016 se 

ztratila ovladačka k elektrickému 
obojku Canicom 800 

Ke ztrátě došlo při procházce 
Sokolnicemi nebo na hřišti za S-Pasáží. 
Prosím nálezce, aby mě kontaktoval na 

tel. čísle 777 639 344

Odměna 500 Kč
Děkuji Babeş



Sokolnický zpravodaj     8–9/2016 23

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje. 
Evidenční číslo tisku přidělené  
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 23. 9. 2016.  
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice  
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz.  
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 10 je 6. 10. 2016.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz 
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny  
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány.  
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: 
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

 
 
 
 

 

  

 

 ►Nutně hledám ke koupi 

dům v Sokolnicích  

nebo v jeho blízkosti, 

max. do 15 km.  

Tel.: 604 522 895

 ►Koupím byt,  

rychlé jednání výhodou. 

Tel.: 607 496 359

inzerce
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